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KẾ HOẠCH 

Phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống 

dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu chức năng khu kinh tế  

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang 

Thực hiện Kế hoạch số 692/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong 

điều kiện phòng chống dịch COVID 19 tỉnh An Giang; 

Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng Kế hoạch phục hồi và phát triển sản 

xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công 

nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh với các nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thúc đẩy phục hồi các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối 

cảnh dịch COVID-19, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch 

bệnh để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng nhân dân; vừa duy trì hoạt động đầu tư, sản 

xuất, kinh doanh ổn định góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân 

sách, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu công nghiệp, 

khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu; 

- Không làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa, nhất là 

hàng hóa phục vụ cho nhu cầu đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân, 

nguồn nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ cho các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, các hoạt động đầu tư xây dựng công trình; 

- Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời, triệt để các khó khăn, vướng mắc, những điểm 

nghẽn cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hạn chế tối đa số dự án, số 

lượng doanh nghiệp ngưng hoạt động, giải thể hoặc phá sản do tác động của 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Các nhiệm vụ và giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại các 

khu công nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu phải linh hoạt theo tín 

hiệu an toàn của ngành y tế; việc khôi phục các hoạt động kinh tế phải gắn liền 

với công tác tiêm vắc xin và kết quả tầm soát của địa phương; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ được phép hoạt động khi có Kế hoạch 

và phương án xử trí khi có ca nghi mắc hoặc mắc COVID-19, đồng thời chịu 
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trách nhiệm và cam kết triển khai các biện pháp đảm bảo các điều kiện về an 

toàn phòng, chống dịch tương ứng với ngành, nghề, lĩnh vực và tại các địa bàn, 

khu vực tương ứng với từng cấp độ dịch; 

- Các nhà thầu thi công các dự án, công trình xây dựng phải có "Kế hoạch 

phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường" được Chủ đầu tư phê duyệt dựa 

trên từng cấp độ dịch sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan y tế cấp huyện 

nơi có dự án, công trình và chịu trách nhiệm triển khai phương án, biện pháp 

phòng, chống dịch trên công trường xây dựng; 

- Quá trình tổ chức thực hiện phải được triển khai đồng bộ các nội dung, 

nhiệm vụ và giải pháp, có sự phân công trách nhiệm, phân cấp cụ thể cho từng 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc; gắn kết chặt chẽ với y tế địa phương và các đơn 

vị liên quan; có kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có 

thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh với tinh thần hỗ 

trợ tối đa cho người lao động, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Lĩnh vực công nghiệp: đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

chế biến trong các khu công nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu 

a) Nhiệm vụ 

- Triển khai thực hiện kịp thời các nội dung theo quy định và hướng dẫn 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp dựa trên tình hình 

thực tế địa phương đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

COVID-19, không làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động 

kinh tế - xã hội khác tại các khu công nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa 

khẩu.   

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng Kế hoạch và phương 

án xử trí khi có trường hợp nghi mắc hoặc mắc COVID-19 tương ứng với từng 

cấp độ dịch gửi Ban Quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt 

cơ sở để kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các nội dung và 

phương án phòng, chống dịch. 

-  Tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện tác động ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư trong các khu 

công nghiệp và khu chức năng của khu kinh tế cửa khẩu để đề xuất các giải pháp 

hỗ trợ, phục hồi sản xuất, kinh doanh.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và 

khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu tổ chức lại sản xuất, mở rộng hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đảm bảo các điều kiện và tiêu chí về an toàn phòng chống dịch 

COVID-19. 

- Giải quyết kịp thời, nhanh chóng về thủ tục hành chính, cơ chế chính sách 

đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động. 

b) Giải pháp 
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- Thường xuyên cập nhật các nội dung hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh 

doanh áp dụng các tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các 

khu công nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tạo điều 

kiện thuận lợi và hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, 

khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu tổ chức lại sản xuất, mở rộng hoạt động sản 

xuất, kinh doanh khi đã có kế hoạch và phương án xử trí đảm bảo các điều kiện 

và tiêu chí về an toàn phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo không làm đứt 

gãy, gián đoạn chuỗi sản xuất, tiêu thụ. 

- Tiếp tục yêu cầu thực hiện triển khai quét mã QR tại các đơn vị/cơ sở 

doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, các khu chức năng khu kinh tế cửa 

khẩu để quản lý việc khai báo của người lao động. 

c) Chủ trì thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng, dịch, các Tổ An toàn COVID-19 

của Ban Quản lý Khu kinh tế. Đơn vị đầu mối: Phòng Quản lý Doanh nghiệp. 

2. Lĩnh vực về đầu tư (huy động và giải phóng nguồn lực đầu tư) 

2.1. Đầu tư công 

a) Nhiệm vụ 

- Hướng dẫn các nhà thầu thi công xây dựng Kế hoạch và phương án xử trí 

khi có trường hợp nghi mắc hoặc mắc COVID-19 tại công trường trình Chủ đầu 

tư phê duyệt dựa trên từng cấp độ dịch sau khi có ý kiến của cơ quan y tế cấp 

huyện nơi có dự án, công trình theo quy định Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây 

dựng và Bộ Y tế. 

- Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư các dự án, công trình 

trọng điểm tại các khu công nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu. 

b) Giải pháp 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tính chủ động, sáng tạo, linh 

hoạt của chủ đầu tư, nhà thầu phù hợp với tình hình thực tế để giải ngân đạt tỉ lệ 

cao nhất có thể, vừa phải kịp tiến độ, vừa phải nâng cao chất lượng, hiệu quả của 

đầu tư công, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích 

nhóm, chống lãng phí trong đầu tư công. 

- Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước – Chi nhánh An 

Giang và các đơn vị liên quan rà soát các quy định về ngân sách, đầu tư, xây 

dựng, quản lý và sử dụng ngân sách nhằm tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó 

khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân 

và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. 

- Đề xuất tham mưu cấp thẩm quyền ưu tiên bố trí mới nguồn lực để đầu tư 

các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế 

cửa khẩu, có tính kết nối và động lực cao để từng bước cải thiện điều kiện về cơ 

sở hạ tầng bù đắp cho những bất lợi về vị trí địa lý, không gian nhằm thu hút đầu 

tư tư nhân tại các khu công nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động phát triển logistics 

và thương mại biên giới tại các khu vực cửa khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu. 
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- Đẩy nhanh tiến độ lập các Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh, quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu tích hợp, 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và các quy 

định pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư. 

c) Chủ trì, chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế. Đơn vị 

đầu mối: Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng. 

2.2. Đầu tư kinh doanh ngoài ngân sách và hỗ trợ doanh nghiệp 

a) Nhiệm vụ 

- Tập trung tối đa nguồn lực tại địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung 

ương và các Tổ chức quốc tế để đầu tư và chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở hạ 

tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo 

quỹ đất sạch, quy hoạch và tạo vùng nguyên liệu để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt 

nhất cho các nhà đầu tư muốn đầu tư kinh doanh tại tỉnh An Giang. 

- Xây dựng hệ thống thông tin, quy trình, thủ tục đầu tư vào các khu công 

nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo Luật Đầu tư 2020, Nghị định hướng dẫn và 

các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, làm cơ sở để mời gọi, thu 

hút đầu tư, phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin, chính sách pháp luật của nhà đầu 

tư và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Chủ động phối hợp các Sở ngành và đia phương hỗ trợ, tạo điều kiện 

thuận lợi triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chức 

năng khu kinh tế cửa khẩu, nhất là thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, 

công tác tạo quỹ đất, giải phóng mặt bằng… 

- Phối hợp với Liên đoàn lao động và các Sở ngành, địa phương  xây 

dựng phương án hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa 

phương khác trở về tỉnh An Giang góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an 

toàn, an sinh xã hội; 

- Thông tin kịp thời các các chính sách ưu đãi liên quan đến hỗ trợ doanh 

nghiệp, người lao động để doanh nghiệp được tiếp cận nhanh nhất. 

- Tổ chức thực hiện hoạt động điều hành, phối hợp với các lực lượng thành 

viên, các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý tại các cửa khẩu: Tịnh Biên, Khánh 

Bình, Vĩnh Xương và khu vực trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông 

vận tải qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang, vừa đảm bảo việc lưu thông 

hàng hóa, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19 tại các cửa khẩu trong tỉnh An Giang. 

 b) Giải pháp 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt 

động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, các khu chức năng của khu kinh 

tế cửa khẩu. Hỗ trợ các Doanh nghiệp đã có chủ trương đầu tư để các dự án sớm 

đi vào hoạt động đúng quy định. 
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- Loại bỏ triệt để tư duy quen biết, lợi ích nhóm, làm trong sạch bộ máy 

công quyền, tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng, minh 

bạch, công bằng cho tất cả nhà đầu tư. 

- Trong từng khâu, từng công đoạn cần phải làm thật chắn chắn, khoa học, 

đồng bộ có sự phối hợp chặt chẽ, liên thông giữa các cấp, các ngành và địa 

phương nhằm đem đến nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mới hơn, tốt hơn cho 

nhà đầu tư. 

- Tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các khu công 

nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu, Áp dụng thống nhất quy định cách 

ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND 

tỉnh.  

- Chủ động, phối hợp các các lực lượng thành viên tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho các Doanh nghiệp, thương nhân tham gia hoạt động xuất, nhập 

khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu: Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Xương trong 

việc việc lưu thông hàng hoá nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. 

c) Chủ trì, chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế. Đơn vị 

đầu mối: Phòng Quản lý Doanh nghiệp. 

3. Lĩnh vực quản lý nhà nước 

a) Nhiệm vụ 

- Tập trung các nguồn lực để triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đạt 

hiệu quả cao nhất trong công tác phòng, chống dịch nhằm sớm đưa cuộc sống 

người dân trở về trạng thái bình thường mới. Hạn chế các cuộc họp, hội nghị 

chưa cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống dịch và giải quyết các 

công việc thường xuyên, cấp bách của cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức phương án làm việc phù hợp đảm bảo kiểm soát an toàn cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị theo phương châm 

3 sẵn sàng (chủ động tham mưu, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương), bảo 

đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ nhất là các công 

việc có thời hạn, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tư duy đổi mới, sáng 

tạo, nhạy bén với thời cuộc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có Tâm, 

có Tầm và có nhân cách khát vọng để xây dựng An Giang ngày càng phát triển, 

thịnh vượng, bay cao và vươn xa sau đại dịch COVID-19. 

- Tiếp tục cải tiến quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng 

tinh gọn, hiệu quả, cắt giảm các loại giấy tờ, thủ tục không cần thiết, giảm thời 

gian và chi phí cho doanh nghiệp, người lao động. 

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù cho 

các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết 

định để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng hiệu quả xúc tiến đầu tư. 

- Khuyến khích phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo các 

mô hình mới, đa chức năng, kết hợp khu đô thị, nhà ở công nhân, cơ sở y tế, 
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trường học và các dịch vụ tiện ích khác phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, công 

nhân, người lao động khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. 

b) Giải pháp 

- Phát động phong trào thi đua trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. 

Vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân 

dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế-xã 

hội.   

- Phát huy tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường trong cuộc chiến chống 

COVID-19, tăng cường đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, 

góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát 

triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần 

thứ XI. 

c) Chủ trì, chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế. Đơn vị 

đầu mối: Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, các cá nhân 

được phân công có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch này.  

2. Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế theo 

chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phòng làm đầu mối có trách nhiệm phối hợp 

các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; đồng thời thực hiện 

báo cáo định kỳ (trước ngày 11 hàng tháng) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu 

của cấp trên gửi về Phòng Quản lý Doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo cấp thẩm 

quyền đúng thời hạn theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh tại các 

khu công nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Trong 

quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, tuỳ theo điều kiện, tình hình thực tế sẽ 

xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- BCĐPCD, UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở: LĐTBXH, YT, XD, TNMT, CT; 

- Công an tỉnh, LĐLĐ tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, 

BCHQS tỉnh; 

- BCĐPCD, UBND các huyện, thị xã: Châu Thành, 

Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu; 

- TB và các PTB; 

- BCĐPCD của BQLKKT; 

- Các Tổ An toàn COVID-19; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, P. QLĐT. 

TRƯỞNG BAN 
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