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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  2 4 0   /KH-UBND Tuy Phong, ngày 07 tháng 12 năm 2021 

    HOẠCH 

Thực hiện  ế hoạch số 3854/UBND-TH ngày 25/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP  

về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trong bối cảnh dịch COVID-19 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3854/UBND-TH ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải 

pháp, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Cụ thể hóa từng nội dung để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 

105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và Kế hoạch số 3854/UBND-TH ngày 

25/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận. 

2. Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống 

dịch Covid-19. 

3. Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn 

cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động của dịch 

COVID-19. 

4. Phấn đấu đến hết năm 2021 đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau: 

- Lũy kế ít nhất khoảng 500 lượt khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh được hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh. 

- Đại đa số các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh 

doanh quay trở lại hoạt động. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách gia hạn nộp thuế; miễn, giảm 

thuế, phí, tiền thuê đất; hỗ trợ giảm tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, các 

chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động,...cho 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân 
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các xã, thị trấn 

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vu, giải 

pháp theo các mục tiêu, chỉ tiêu cu   thể đã đề ra tại Kế hoạch này nhằm tập trung 

phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19; đồng thời hỗ trợ, 

tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các đơn vị do tác động bởi dịch Covid-19; đề cao trách nhiệm cá nhân của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời động viên, khen thưởng những cá 

nhân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh 

hoạt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kết hợp tháo gỡ các 

điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh thực hiện các quy định, xử lý nghiêm các trường hợp không 

tuân thủ, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn, nghiêm cấm tình trạng tham nhũng, 

tiêu cực. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao 

đúng tiến độ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát tổ chức thực hiện theo 

chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trương ương và chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Bố trí đầu mối chuyên trách, chuyên nghiệp để kịp thời giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý hoặc đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết; xử lý theo quy định các trường hợp cán bộ, công chức gây 

khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

3. Phòng Tài chính –  ế hoạch 

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn, các Hợp tác xã, các Hội, v.v…  trên địa bàn huyện nắm bắt, tổng hợp các 

khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để giảm thiểu tối đa số doanh 

nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động của dịch Covid-19. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tiếp tục phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn 

vắc xin phòng Covid-19 theo thẩm quyền; bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm, bao 

gồm người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại cụm công 

nghiệp, khu vực, địa bàn sản xuất kinh doanh, chế biến các sản phẩm nông 

nghiệp, thủy hải sản, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong 

lĩnh vực lưu thông hàng hóa, người lao động trong các vùng, lĩnh vực có nguy cơ 

cao,... 

Tổ chức hướng dẫn người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh mua sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm, thực hiện việc tự xét nghiệm và 

việc công nhận kết quả xét nghiệm. 
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- Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch và mức độ bao phủ vắc xin trên địa 

bàn, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch cụ thể để các doanh 

nghiệp, hợp tác xã có thể hoạt động trở lại. 

- Hướng dẫn cụ thể việc xét nghiệm và các điều kiện cần thiết đối với 

người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để sớm 

được tham gia lưu thông và các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Hướng dẫn quy trình cách ly y tế an toàn để Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn thực hiện thống nhất, tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận lao động đến và trở về từ 

các địa phương khác sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan liên quan phổ biến, tập 

huấn và đẩy mạnh triển khai kết nối nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa 

tới 100% các xã, thị trấn; đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành về 

phòng, chống dịch Covid-19 trên Trang thông tin điện tử huyện nhằm góp phần 

tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nắm bắt tình hình 

kịp thời tổ chức công tác phòng, chống dịch. 

- Thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các chủ trương, chính sách, 

quy định của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phòng, 

chống dịch, bệnh nhằm củng cố niềm tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh ổn định sản xuất kinh doanh; qua đó để nhân rộng những mô hình sản xuất 

kinh doanh hiệu quả, kinh nghiệm hay gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh. 

- Tăng cường truyền thông về tác dụng, hiệu quả của việc tiêm chủng vắc 

xin; nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp 

cận hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ làm việc trực tuyến, từ xa. 

- Phối hợp với Công an huyện xử lý nghiêm việc đưa tin thiếu chính xác, 

chưa được kiểm chứng, xuyên tạc gây hoang mang trong Nhân dân theo quy định 

của pháp luật. 

5. Phòng  inh tế - Hạ tầng 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phố tiếp tục phổ 

biến về việc hướng dẫn cấp, quản lý, kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa 

theo đúng quy định; hộ gia đình có phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn biết 

thực hiện. 

- Hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong vận chuyển 

hàng hóa liên huyện, liên tỉnh và nội tỉnh để vận chuyển hàng hóa an toàn, thông 

suốt trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận lợi; tăng cường 

tuần tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải; không quy 

định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu thông hàng hóa thiết yếu phục vụ 

đời sống người dân và vật tư, nguyên liệu sản xuất; không để xảy ra tiêu cực, làm 

tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

- Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực 

hiện chương trình xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện 

tử, tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm ở trong tỉnh và ngoài tỉnh thông qua 
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việc thực hiện tốt các chương trình hợp tác; tham gia chương trình xúc tiến thương 

mại trực tuyến; kết nối cung cầu; hội chợ triển lãm; tiếp tục hỗ trợ các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị 

trường trong nước, xuất khẩu. 

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

tổng hợp tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã 

chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; chủ động, kịp thời 

triển khai các giải pháp tháo gỡ, không để đứt gãy sản xuất, đảm bảo cung ứng, 

tiêu thụ, nhất là lương thực, thực phẩm, các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu khi thực 

hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch. 

7. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện kịp thời các chính sách hỗ 

trợ liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh và các đối tượng sử dụng lao động khác theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 và 

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ. 

8. Phòng Tư pháp 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp 

hỗ trợ pháp lý, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn huyện giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 

20/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

9. Đội Quản lý thị trường số 3 

Tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, hàng hóa 

quan trọng, thiết yếu đối với sản xuất và đời sống, không để tình trạng lợi dụng 

tăng giá xảy ra. 

10. Các Ngân hàng trên địa bàn Huyện 

Có giải pháp đề xuất Ngân hàng cấp trên cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, 

giảm lãi suất cho vay, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020; 

Thông tư số 03/2021/TT-NNNN ngày 02/4/2021 và đặc biệt là những quy định 

được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 09/9/2021 của 

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục triển khai 

mạnh mẽ chính sách hộ trợ người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QD-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và phục hồi 

các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cơ chế, chính sách mới và kết 

quả hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 trên 

địa bàn, kịp thời trả lời các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. 
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- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện chủ động rà soát, cắt giảm chi 

phí hoạt động để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện tại và các 

khoản cho vay mới cho khách hàng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19. 

10. Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình – Tuy Phong 

- Chủ động triển khai đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

các thủ tục của ngành Thuế rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu các chính sách hỗ trợ của 

Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và 

tiền thuê đất; chính sách thuế ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ 

phòng, chống dịch COVID-19. 

- Theo dõi và chủ động nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện kiến 

nghị với tỉnh đối với các nội dung liên quan đến chính sách miễn, giảm, gia hạn 

thời gian nộp và tiền thuê đất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh. 

10. Liên đoàn Lao động huyện 

- Xem xét báo cáo đề xuất việc miễn đóng đoàn phí công đoàn cho đoàn 

viên tại doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để người lao 

động có thêm điều kiện khắc phục khó khăn, gắn bó với doanh nghiệp, hợp tác xã 

theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

- Đề xuất bổ sung các giải pháp thiết thực để hỗ trợ người lao động, chia sẻ, 

đồng hành với doanh nghiệp, hợp tác xã vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. 

11. Bảo hiểm xã hội huyện 

Nghiên cứu, tham mưu BHXH tỉnh một số chính sách: Hỗ trợ tạm dừng 

đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ít nhất 06 tháng sau khi công bố hết dịch; đề xuất 

miễn tiền phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp trong thời gian đại 

dịch khi có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; xem xét miễn 

giảm đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người lao động trong thời gian 

đại dịch phải ngừng hoạt động và giãn cách xã hội; có chính sách hỗ trợ khẩn cấp 

đối với người lao động đã và đang hoàn thành đầy đủ trách nhiệm đóng bảo hiểm 

xã hội cho đến hiện tại. 

12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phương án, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh 

doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở địa phương và điều kiện thực 

tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực 

hiện có, nhất là hợp tác công tư để hỗ trợ cho người lao động tại các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho 

người lao động. 

- Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu 

hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng nông sản. 

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương và nguồn huy động 
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đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho phòng, chống dịch Covid-19, 

quyết định việc hỗ trợ chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người lao động tại các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đóng trên địa bàn thông qua các cơ sở 

xét nghiệm. 

- Nghiên cứu có giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại địa phương thu 

hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản 

xuất; chủ động xây dựng phương án hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động 

từ các địa phương khác trở về, góp phần đảm bảo an sinh cho người lao động và 

trật tự an toàn, xã hội. 

- Chủ động chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh an 

toàn, hiệu quả; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, góp 

phần đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao động. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế 

hoạch từng ngành, từng địa phương triển khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vu, 

giải pháp tại Kế hoạch này. Trước ngày 31/12/2021, báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện, gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện. 

2. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện, Trang 

thông tin điện tử huyện thực hiện công tác truyền thông tuyên truyền về việc thực 

hiện Kế hoạch này. 

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thường xuyên theo dõi, đôn đốc các 

cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc Kế họach này; tổng hợp, tham mưu báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện giải quyết, xử lý kịp thời những vấn 

đề phát sinh./. 

 

Nơi nhận:                          CHỦ TỊCH 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;    

- Các Ngân hàng trên địa bàn huyện;     

- Các Hợp Tác xã trên địa bàn huyện; 

- Chánh, PVP/HĐ và UB huyện; 
- Lưu: VT, KT.        Nguyễn Trung Trực 
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