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KẾ HOẠCH  

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất  

kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19  

 
 

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 

ngành Trung ương; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, triển khai quyết liệt, chủ 

động, kịp thời nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình tại địa phương; đến 

nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh. Tuy nhiên dịch 

Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường; đồng thời có những tác động đến 

nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội; các hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận 

chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu 

trú, giải trí và du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 

04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 của 

tỉnh Nam Định như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực 

hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. 

2. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong 

phòng, chống dịch Covid-19; có các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với 

mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, thực hiện ngay các giải pháp 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảm an sinh xã hội; 

nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 đã đề ra. 



II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, 

thanh toán điện tử 

a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định 

- Tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện các quy định tại 

Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do 

dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu 

cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn 

thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như: Cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giảm phí… đối với khách hàng gặp 

khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.   

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân 

hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, khuyến 

khích người dân sử dụng các sản phẩm ngân hàng trực tuyến, thanh toán không dùng 

tiền mặt để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.   

b) Sở Tài chính, các cấp, các ngành điều hành chi ngân sách theo dự toán được 

duyệt và các quy định của Nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản 

lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước. Đảm bảo đầy đủ các 

khoản chi lương, chi cho các đối tượng chính sách, chi an sinh xã hội; đáp ứng kịp 

thời nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách. 

c) Cục Thuế tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp về các chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 theo quy định. Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tháo 

gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế, nghĩa 

vụ nộp thuế.   

d) Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tập trung triển khai dự án Phát triển hạ 

tầng khung Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt việc gửi, nhận văn 

bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia; đẩy mạnh việc giải quyết 

thủ tục hành chính trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.   

đ) Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn 

thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đảm bảo 

giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách và các quyền lợi chính đáng của người 

tham gia bảo hiểm. 

 



2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp 

a) Cục thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Nam Định thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ 

Tài chính về xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các 

doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung 

giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời không để 

doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật. Đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính thuế, chủ động áp dụng các hình thức giao dịch, hỗ trợ người nộp thuế 

thông qua các phương thức điện tử, điện thoại để giải quyết kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan thuế.  

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất các 

phương án giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-

19, báo cáo UBND tỉnh. Không tham mưu điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II 

năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà 

nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý.   

c) Thanh tra Tỉnh, Thanh tra các Sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành phố 

thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Thực hiện kế hoạch 

thanh tra trong năm 2020 theo văn bản số 876/UBND-VP8 ngày 09/12/2019 của 

UBND tỉnh về xử lý chồng chéo trong chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 

2020; không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao. 

d) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, 

các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 góp 

phần giảm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền 

hành chính của tỉnh.  

3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thương mại, xuất - nhập khẩu 

a) Sở Công Thương:  

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành 

phố chủ động liên hệ với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để nắm 

thông tin về những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc để có định hướng, giáp pháp 

hỗ trợ theo thẩm quyền. Hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu tìm kiếm thị trường tiêu 

thụ trong nước, tăng cường kết nối phát triển thị trường nội bộ giữa các doanh 

nghiệp, hiệp hội để tiêu thụ sản phẩm. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các 

huyện, thành phố xây dựng phương án hỗ trợ tiêu thụ đối với sản phẩm nông sản, hàng 

hóa chủ lực của tỉnh khi gặp khó khăn trong xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Hướng 

dẫn các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối trên địa bàn tỉnh chủ động tăng khả 

năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, không để thiếu hàng, 

bán hàng không đúng giá niêm yết trong hệ thống.  



- Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp về đẩy mạnh xuất khẩu theo chỉ đạo của 

Bộ Công Thương. Tổng hợp, cung cấp thường xuyên các thông tin cho doanh nghiệp 

sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn về danh sách các nhà phân phối, sản xuất xuất khẩu 

nguyên phụ liệu cho các ngành dệt may, da giầy, nguyên nhiên liệu vật liệu phục vụ 

sản xuất của ngành hóa chất, gỗ,… 

b) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban chỉ 

đạo 389/ĐP, thường trực là Cục Quản lý thị trường): Tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

thị trường nhưng không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, 

người dân; xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm 

hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng 

thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế… 

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi 

trường kinh doanh  

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải; Các Sở, 

ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư và đơn vị liên quan đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 

và năm 2020 (bao gồm vốn ODA). Thường xuyên kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh có 

biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất 

lượng các công trình, đảm bảo giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 

và vốn kế hoạch năm 2020. 

b) Sở Công Thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên 

quan chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Rạng 

Đông; Cụm công nghiệp Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; Cụm công nghiệp Yên 

Dương, huyện Ý Yên; mở rộng Cụm công nghiệp Xuân Tiến, huyện Xuân Trường để 

thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh.  

c) Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai có hiệu quả kế 

hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2020. 

5. Quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động  

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên 

cập nhật thông tin về tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; tình hình 

quản lý lao động nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn 

lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài. Chỉ 

đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch; tích cực tuyên truyền, động viên tinh thần của người lao động và quan 

tâm hỗ trợ người lao động trong trường hợp bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội. 



6. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông  

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Nam Định, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

về tình hình dịch Covid-19 chính xác, kịp thời và các giải pháp của Chính phủ, các bộ, 

ngành Trung ương, của tỉnh trong việc chủ động phòng chống, ứng phó với diễn biến 

của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an 

sinh xã hội, sức khoẻ, đời sống của nhân dân.    

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, 

ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt, triển khai 

thực hiện nghiêm, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trước ngày 18 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam Định,... tích cực 

tuyên truyền, động viên các thành phần kinh tế khắc phục khó khăn, thi đua lao động 

sản xuất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 

2020.  

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi sát tình 

hình kinh tế - xã hội, rà soát, đánh giá tác động, ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra trên 

các lĩnh vực, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:      

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vưa tỉnh; 

- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2.    

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        Phạm Đình Nghị     
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