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trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã 

 

 

 Ngày 18/5/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh được sự ủy quyền của đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách 

UBND tỉnh đã cùng với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đẩy mạnh 

phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã theo hình thức trực tuyến giữa UBND tỉnh với các 

huyện, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã. Tham dự Hội nghị trực tiếp tại 

đầu cầu trụ sở UBND tỉnh, trụ sở UBND các huyện, thành phố có đồng chí Phó 

Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thủ trưởng các 

Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, 

Khoa học và Công nghệ, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, 

Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội doanh nhân 

trẻ tỉnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; trên 165 lãnh 

đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; Giám đốc: 15 chi nhánh ngân hàng 

thương mại trên địa bàn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và 

hơn 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã tiêu biểu đại diện trên 3006 doanh 

nghiệp, 275 hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các 

Doanh nghiệp, các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành của tỉnh, đồng chí Phó 

Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh,  

đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Đại dịch Covid-19 đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các 

lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội toàn cầu; làm đình trệ các hoạt động sản xuất 

kinh doanh và lưu chuyển thương mại hàng hóa, gây thất nghiệp gia tăng, an 

sinh xã hội bị ảnh hưởng nặng nề, tăng trưởng kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng 

suy thoái. Tỉnh Lạng Sơn đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, vui chơi giải trí, xuất nhập khẩu, kinh doanh bến bãi, vận tải, du 



2 

 

lịch, khách sạn, nhà hàng, sản xuất, lắp ráp phải đối mặt với nhiều khó khăn do 

bị đình trệ. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại cơ bản bị ngưng 

trệ, doanh thu sụt giảm, dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp đã phải sử dụng 

biện pháp cắt giảm tiền lương, lao động; nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng 

hoạt động, thu hẹp sản xuất, nhất là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. 

Kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng lớn do dịch Covid-19, tổng kim 

ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm đạt 780 triệu USD, giảm 

49% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.850 tỷ đồng, 

đạt 31 % dự toán, giảm gần 10% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký tạm 

ngừng kinh doanh có thời hạn tăng mạnh (tăng trên 10 % so với cùng kỳ 2019).  

 Tuy nhiên, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng trên tinh thần và phát huy ý chí kiên 

cường, sáng tạo, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh 

đã nêu cao tinh thần vượt khó, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ, tự lực, tự cường, nỗ lực 

thích ứng với tình hình, áp dụng linh hoạt các giải pháp để duy trì hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; đặc biệt các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bến bãi đã đồng hành cùng chính quyền 

tỉnh có nhiều sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập 

khẩu của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung; bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp 

đã chung vai chia sẻ cùng tỉnh trong cuộc chiến đấu chống đại dịch Covid-19, 

góp phần cơ bản duy trì ổn định kinh tế xã hội, đảm bảo trật tự an toàn, an ninh 

và an sinh xã hội. Các cấp chính quyền tỉnh luôn trân trọng và khẳng định lực 

lượng doanh nghiệp, hợp tác xã có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong phát 

triển kinh tế-xã hội tỉnh. 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương 

lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, 

ngành Trung ương, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ 

kép” phòng chống đại dịch và phát triển kinh tế-xã hội. UBND tỉnh đã chủ động 

và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung 

ương, của tỉnh đến các đối tượng thụ hưởng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-

19, đã đề ra và chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch 

Covid-19..  

Hiện nay, Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-

19, các hoạt động của đời sống xã hội đã nhanh chóng thiết lập trạng thái bình 

thường mới. Đất nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng đang đứng trước vận 

hội mới, thời cơ mới để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, để đẩy 

mạnh phát triển kinh tế- xã hội tỉnh, kịp thời và đạt hiệu quả cao trong việc tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thời gian tới góp phần hoàn 

thành mục tiêu, kế hoạch kinh tế xã hội tỉnh đề ra, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nhiệp, doanh nhân nêu cao tinh 

thần chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm cao trong tổ chức 
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thực hiện các giải pháp đã được nêu tại Hội nghị với tinh thần dịch bệnh không 

làm chúng ta lùi bước, khó khăn gấp đôi thì chúng ta cố gắng gấp ba như Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo. 

2.  Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chủ động rà 

soát lại những nhiệm vụ được tỉnh giao, đặc biệt là các nội dung liên quan đến 

doanh nghiệp, hợp tác xã, trên cơ sở đó khẩn trương giải quyết hoặc đề xuất đảm 

bảo hiệu quả về thời gian, chất lượng với quan điểm đồng hành, lấy doanh 

nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, 

hợp tác xã, nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh; tiếp tục thực hiện nghiêm 

chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, không chủ quan, lơ là; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong 

thực thi công vụ; tập trung sức lực, trí tuệ nhằm tháo gỡ, các khó khăn, vướng 

mắc cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; lãnh đạo, chỉ 

đạo phải cụ thể, sáng tạo với phương châm "4 tại chỗ" và trên tinh thần biến 

nguy cơ thành thời cơ, trong đó cần đẩy mạnh một số ngành, lĩnh vực có thể tận 

dụng thời cơ phát triển để bù đắp các ngành, lĩnh vực đang bị ảnh hưởng nặng 

nề do dịch bệnh; tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể sau: 

a) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Các ngành, các huyện, các tổ 

chức, đơn vị tiếp tục rà soát, nghiên cứu cắt bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, 

không phù hợp với thực tế, đồng thời tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết, tiết 

kiệm chi phí cho doanh nghiệp, người dân; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi 

gây phiền hà, nhũng nhiễu, khó khăn, kéo dài thời gian của cán bộ, công chức 

trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. 

b) Tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh: 

- Tập trung vào thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ, giảm 

chi phí sản xuất kinh doanh; giảm giá dịch vụ; giảm các khoản phí, lệ phí, giảm 

giá hàng hóa, gia hạn thời gian nộp thuế. 

- Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai có 

hiệu quả trong việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp… đối với các đối tượng thụ hưởng. 

c) Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại:  

- Tập trung và thúc đẩy các dự án đã đầu tư và khởi công từ tỉnh đến 

huyện; các dự án đã được các doanh nghiệp, nhà đầu tư  đăng ký tại Hội nghị 

xúc tiến đầu tư tỉnh (Khu du lịch Mẫu Sơn, Khu chế xuất, Khu trung chuyển, 

đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, Khu cụm công nghiệp)… 

- UBND các huyện, thành phố rà soát lại các dự án đã có trong kế hoạch 

triển khai tại địa bàn, khẩn trương tập trung mọi nguồn lực cùng với các cơ 

quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả. 

d) Hỗ trợ tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính:   
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- Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các Chi nhánh ngân hàng thương mại, Chi 

nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi 

vay, giữ nguyên nhóm nợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ 

sản xuất kinh doanh; mở rộng vốn  tín dụng cho vay các doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng dịch Covid-19; khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ cho các đối tượng thụ hưởng 

khi xét thấy đủ các yếu tố theo quy định. 

e) Đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới:  

- Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng Điều phối xây dựng Chương trình nông thôn mới và các các cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai đạt kết quả cao trong thu hoạch vụ Xuân và thúc đẩy sản 

xuất vụ mùa, phát triển các giống cây công nghiệp, cây lâm nghiệp, cây lấy gỗ, 

cây ăn quả, cây đặc sản (ớt, thạch đen, na, bưởi…); tập trung vào xây dựng nông 

thôn mới, đạt về đích các xã đã đề ra; tập trung vào làm đường giao thông nông 

thôn theo Đề án và các cơ chế chính sách đã hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp; 

rà soát các dự án đầu tư vào nông nghiệp để hỗ trợ đẩy mạnh tiến độ các dự án. 

g) Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch:  

- UBND các huyện, thành phố, Sở Công Thương và các doanh nghiệp sản 

xuất công nghiệp, các doanh nghiệp kinh doanh khai thác khoáng sản, điện, vật 

liệu xây dựng, lắp ráp triển khai các giải pháp để tập trung vào sản xuất tăng tốc 

từ tháng 5/2020 đến hết năm 2020 để phục vụ yêu cầu của thị trường. 

- UBND các huyện, thành phố và các cơ liên quan đẩy mạnh các dịch vụ 

kinh doanh, du lịch, khai thác các tuor tuyến thu hút khách du lịch từ nay đến 

cuối năm; các khu di tích danh lam thắng cảnh và các chợ, siêu thị phải hoạt 

động sôi động để bù đắp cho 5 tháng đầu năm. 

h) Đẩy mạnh hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu:  

 - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện biên giới và các cơ 

quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức 

năng phía Trung Quốc để khôi phục hoạt động tại các cửa khẩu phụ; khai thác 

triệt để thời gian thông quan hàng hóa, tháo gỡ tối đa cho hàng hóa xuất nhập 

khẩu, tạo mọi điều kiện cho việc thông quan hàng hóa; đẩy mạnh và nâng cao 

chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, doanh nghiệp 

hoạt động xuất nhập khẩu; chủ động mời các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua 

các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. 

i) Giải ngân vốn đầu tư:  

- UBND các huyện, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho 

bạc Nhà nước tỉnh rà soát các dự án đầu tư công và nguồn vốn để tập trung vào 

đầu tư và giải ngân đạt kết quả về số lượng, chất lượng; sớm khởi công mới các 

dự án đã bố trí vốn, các đường giao thông nhất là đường giao thông nông thôn, 

các dự án đầu tư ngoài ngân sách… 
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k) Thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách:  

- Các ngành Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc, các huyện, thành phố 

tập trung vào rà soát các nguồn thu tại địa bàn, nhất là nguồn thu từ đất, thuế 

xuất nhập khẩu, nguồn thu từ phí đầu xe qua biên giới, thu từ các doanh nghiệp 

sản xuất kinh doanh, vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư… để đảm bảo thu đủ 

theo kế hoạch đề ra; kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên, chi đầu tư, chi đảm 

bảo an sinh xã hội, chi phòng chống dịch Covid-19… 

l) Giải quyết lao động, việc làm:  

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, các huyện, thành phố, các đơn vị, 

doanh nghiệp giải quyết tạo việc làm cho các lao động, không để tình trạng thiếu 

lao động, không có việc làm, không có thu nhập, nhất là tại khu vực nông thôn; 

đẩy mạnh sản xuất tại các vùng nông thôn để thu hút lao động nông thôn, lao 

động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo thu nhập cho người lao động. 

m) Đảm bảo an ninh trật tự biên giới, nội địa: 

- Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, các huyện, thành phố đảm 

bảo tốt an ninh trật tự tại các khu vực cửa khẩu, đường biên giới, trong nội địa 

đặc biệt là các khu vực thường xuyên có tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, 

các tệ nạn xã hội dễ phát sinh như: thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Lãng, huyện 

Cao Lộc, huyện Lộc Bình. 

n) Đẩy mạnh thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp: 

Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã đánh giá lại các mức độ thiệt 

hại trong sản xuất kinh doanh để xây dựng, đề ra các giải pháp cơ cấu lại, khôi 

phục lại và tăng tốc trong sản xuất, kinh doanh, trong đầu tư và mở rộng thị 

trường tiêu thụ hàng hóa góp phần bù đắp khó khăn, thiếu hụt trong 5 tháng có 

dịch Covid-19.  

Đề nghị Hiệp Hội doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp phát huy hơn nữa 

vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới cùng với cộng đồng doanh 

nghiệp tiếp tục quyết tâm phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt 

qua khó khăn thách thức; chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu 

trúc doanh nghiệp, chú trọng đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, 

tăng cường đào tạo chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực khoa học 

công nghệ để biến thách thức thành thời cơ, tạo đà phát triển; tăng cường ứng 

dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. 

Có các giải pháp giữ người lao động, giữ thị trường và phát triển thị 

trường. Xây dựng chiến lược kinh doanh, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, 

hạ giá thành sản phẩm; tăng cường liên doanh, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau 

tạo ra các chuỗi liên kết trong sản xuất kinh doanh; chung sức cùng các cấp, các 

ngành thực hiện tốt các chính sách, giải pháp để vượt qua khó khăn, phục hồi 

sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tiếp 

tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, phát triển hội viên. 
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3. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

- Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị hoàn chỉnh lại dự thảo Báo 

cáo về giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn trong 

sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã; hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 25/5/2020.  

- Tổng hợp các nội dung kiến nghị tại Hội nghị chuyển các cơ quan liên 

quan trước ngày 22/5/2020 để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tiếp tục thực 

hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao trong việc giải quyết, tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã./. 
 

 Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Hội doanh nghiệp trẻ; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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