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V/v hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

các doanh nghiệp trong bối cảnh   

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virut Corona 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  10 tháng 3  năm 2020 

    Kính gửi: 

  - Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

  - Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; 

  - Báo An Giang; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 762/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/02/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong 

bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona, 

nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Đài Phát thanh và 

Truyền hình An Giang, Báo An Giang tăng cường tuyên truyền thông tin tới các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp 

ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế 

và UBND tỉnh để doanh nghiệp và người lao động yên tâm, ổn định trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, 

Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư chủ động liên hệ với các doanh 

nghiệp để động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh để kịp thời báo cáo, đề xuất tham mưu UBND tỉnh. Đồng thời, khẩn 

trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện dự án, phục vụ 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh và quốc gia. 

3. Giao Sở Công Thương phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và các Sở, 

ngành có liên quan đề xuất biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất nhập 

khẩu nguyên liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất một cách thuận 

lợi, nhanh chóng. 

4. Giao Công an tỉnh xem xét tình hình dịch bệnh phối hợp các Sở, ngành 

tạo điều kiện cho nhà đầu tư, cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài có thể nhập 

cảnh để sớm triển khai công việc sản xuất, kinh doanh. 



5. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền vận 

động người dân và người lao động chia sẻ, hỗ trợ, tương thân, tương ái với nhà 

đầu tư, chuyên gia, người nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp tại 

địa phương. 

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khảo sát 

nhanh các doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực sản xuất để đánh giá tác 

động và đề xuất Chính phủ các hành động hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhằm 

đảm bảo ổn định, sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế xã hội. 

Đồng thời, thường xuyên cập nhật, tổng hợp, phản ánh các vấn đề phát sinh liên 

quan đến doanh nghiệp về UBND tỉnh để kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư xử lý theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung văn bản này./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN, KGVX, 

   KTTH, TH; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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