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Kính gửi:  

                     - Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và 

Môi trường, Lao động - TB&XH, Văn hóa - TT&DL, 

Ngoại vụ, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã 

hội tỉnh, Ban Quản lý các KCN, Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Vĩnh Phúc, Ngân hàng chính sách xã hội 

tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc; 

                     - UBND các huyện, thành phố; 

                     - Các doanh nghiệp: (i) Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, (ii) 

VNPT Vĩnh Phúc, (iii) Viettel Vĩnh Phúc, (iv) Công ty 

TNHH đầu tư và phát triển thương mại Hoàng Anh, (v) 

Công ty Cổ phần Century Vina, (vi) Công ty TNHH 

Phong Hằng, (vii) Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Việt Anh, (viii) Công ty TNHH VIDACO, (ix) 

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch Thái 

Hoàng, (x) Công ty xây dựng Yên Lạc. 

 

  

 Ngày 15/5/2020, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành 

chủ trì họp, nghe (1) Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan báo cáo tiến 

độ, kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

đến hết ngày 15/5/2020; (2) Hiệp hội Doanh nghiệp báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, 

ngành, đơn vị; các hội, hiệp hội và các doanh nghiệp như kính gửi. 

Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị của các doanh nghiệp và ý kiến tham gia 

của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành có ý kiến chỉ 

đạo, kết luận như sau: 

I. Về tiến độ, kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 15/5/2020: 

Theo kết quả rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

1060/SKHĐT-DNKTHT ngày 24/4/2020 và cập nhật báo cáo tại hội nghị, kết quả 

giải quyết phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp tính đến hết ngày 15/5/2020 

như sau: 
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1. Những phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh:  

Về cơ bản đã được các sở, ngành kịp thời tổng hợp, tham mưu đề xuất với 

Chính phủ và các bộ, ngành trung ương xem xét, giải quyết (về việc miễn thuế, 

giảm thuế đối với lượng nguyên liệu, vật tư bị cháy năm 2018 và thông quan hàng 

hóa của Công ty TNHH Vina Korea tại Văn bản số 2914/UBND-KT3 ngày 

21/4/2020 và số 3228/UBND-KT3 ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh; về doanh 

nghiệp chế xuất tại Văn bản số 2891/UBND-CN2 ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh; 

về hỗ trợ, tạo điều kiện cho phép các chuyên gia, nhà quản lý, người lao động làm 

việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được nhập cảnh tại Văn bản số 

3334/UBND-TH2 ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh; về lao động, việc làm, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội,... tại Văn bản số 574/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 

07/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,...). Đến nay, một số kiến 

nghị về việc nhập cảnh; về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội,... đã cơ 

bản được giải quyết.  

Còn một số nội dung giải quyết thủ tục nhập cảnh đợt tiếp theo, đang được 

UBND tỉnh tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện, dự kiến trong tháng 6/2020 sẽ 

giải quyết xong. Riêng nội dung về doanh nghiệp chế xuất, yêu cầu Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc rà soát, trực tiếp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, chỉ đạo thực hiện chậm nhất trước ngày 25/5/2020. 

2. Những phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh:  

Tính đến hết ngày 15/5/2020, UBND tỉnh đã nhận và chỉ đạo các sở ngành, 

đơn vị có liên quan trả lời 34 phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, chủ yếu 

tập trung vào các vấn đề: hỗ trợ vay vốn, cơ cấu lại nợ vay và miễn, giảm lãi, phí 

ngân hàng; tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất; miễn, giảm thuế, 

chậm nộp thuế; các vấn đề về tiền lương, làm thêm giờ; gia hạn, miễn tiền chậm 

nộp BHXH, miễn kinh phí công đoàn; vấn đề sử dụng lao động là người nước 

ngoài; tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra; giảm giá, gia hạn chậm thanh toán 

chi phí điện, nước, internet, dịch vụ viễn thông; hỗ trợ xuất nhập khẩu, thông quan 

hàng hóa; việc áp dụng đơn giá, định mức xây dựng cơ bản,...  

Đến nay, đã có 25/34 kiến nghị đã được giải quyết, còn lại 09 nội dung kiến 

nghị các sở, ngành đang nghiên cứu giải quyết, cụ thể: (i) Cục Thuế tỉnh (01 nội 

dung về giảm tiền thuê đất của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hoàng Anh và 

20 doanh nghiệp khác liên quan tại Văn bản số 1904/UBND-CN2 ngày 20/3/2020 

của UBND tỉnh; 03 nội dung của Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải tại Văn bản 

số 2365/UBND-CN2 ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh; 02 nội dung của Công ty Cổ 

phần thương mại Pros tại Văn bản số 2501/UBND-CN2 ngày 07/4/2020 của 

UBND tỉnh); (ii) Viễn thông Vĩnh Phúc và Viettel Vĩnh Phúc (01 nội dung của 

Công ty Cổ phần thương mại Pros tại Văn bản số 2501/UBND-CN2 ngày 

07/4/2020 của UBND tỉnh); (iii) Sở Tài nguyên và Môi trường (01 nội dung của 

Công ty TNHH Phong Hằng tại Văn bản số 1904/UBND-CN2 ngày 20/3/2020 của 

UBND tỉnh); (iv) Sở Tài chính và UBND huyện Bình Xuyên (01 nội dung của 

Công ty Cổ phần Century Vina và Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng 

Vĩnh Phúc tại Văn bản số 1904/UBND-CN2 ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh). 
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 UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị nêu trên nghiêm túc, khẩn trương 

xem xét, giải quyết, trả lời các doanh nghiệp chậm nhất trước ngày 30/5/2020; 

đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo. 

II. Về việc giải quyết một số phản ánh kiến nghị của các doanh nghiệp 

tại hội nghị ngày 15/5/2020: 

1. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Anh và Công ty TNHH 

VIDACO  (xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường): 

1.1. Về việc (i) GPMB; chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích 

doanh nghiệp đã bồi thường, GPMB, giao đất thực hiện dự án mở rộng; (ii) giải tỏa 

biển bảng, hàng quán, xe đỗ hai bên đường vào công ty; hỗ trợ cải tạo, nâng cấp 

đường vào công ty,...  

 Giao UBND huyện Vĩnh Tường khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, có 

văn bản trả lời doanh nghiệp chậm nhất trước ngày 30/5/2020; đồng gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo. 

1.2. Về phản ánh chất lượng điện kém, mất điện nhiều lần làm ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 

kiểm tra, giải quyết, có văn bản trả lời doanh nghiệp chậm nhất trước ngày 

30/5/2020; đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo. 

1.3. Về phản ánh vẫn phải sử dụng nước giếng khoan trong khi gần nhà máy nước: 

 Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giải 

quyết, có văn bản trả lời doanh nghiệp chậm nhất trước ngày 30/5/2020; đồng gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo. 

 (có văn bản của doanh nghiệp gửi kèm theo văn bản này). 

2. Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch Thái Hoàng (khu 

Trại Ổi, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên): 

 2.1. Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Đã giải quyết xong. 

 2.2. Về việc giãn tiến độ nộp tiền thuê đất; miễn tiền chậm nộp thuế sử dụng 

đất; giảm tiền thuê đất phát sinh,...:  

 Giao Cục Thuế xem xét, có văn bản trả lời doanh nghiệp chậm nhất trước 

ngày 30/5/2020; đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo. 

 (có Văn bản số 264/BC-TH ngày 26/4/2020 của doanh nghiệp gửi kèm theo 

văn bản này). 

3. Công ty xây dựng Yên Lạc (xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc): 

 3.1. Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Dự án Cải tạo, nâng cấp 

đê tả Sông Hồng kết hợp đường giao thông đoạn Km 23+663-Km28+654 (gói số 

4) địa phận huyện Yên Lạc để nghiệm thu và thanh toán cho đơn vị thi công:  

 Giao UBND huyện Yên Lạc kiểm tra, giải quyết, có văn bản trả lời doanh 

nghiệp chậm nhất trước ngày 30/5/2020; đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng 

hợp, báo cáo. 

 3.2. Về việc giãn nộp thuế, giảm thuế suất thuế TNDN, GTGT, TNCN:  

 Giao Cục Thuế xem xét, có văn bản trả lời doanh nghiệp chậm nhất trước 

ngày 30/5/2020; đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo. 
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 3.3. Về việc giảm lãi suất tiền vay, kéo dài thời hạn vay:  

 Giao Ngân hàng nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc kiểm tra, giải quyết, có văn 

bản trả lời doanh nghiệp chậm nhất trước ngày 30/5/2020; đồng gửi Sở Kế hoạch 

và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo. 

(có Văn bản số 1905/2020/CV-DN ngày 19/5/2020 của doanh nghiệp gửi 

kèm theo văn bản này). 

4. Đối với phản ánh của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh liên quan đến kiến 

nghị của Công ty Hà Anh, Công ty ATT, Công ty Cổ phần đầu tư Tam Đảo,... 

Yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh rút kinh nghiệm trong việc tổng hợp, 

đề xuất giải quyết phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp; đề nghị các doanh 

nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc có văn bản nêu rõ tên doanh nghiệp, địa chỉ; tên 

dự án, địa điểm thực hiện dự án; vấn đề khó khăn, vướng mắc; nội dung kiến nghị, 

đề xuất cụ thể,...; chủ động làm việc, đôn đốc với các các cơ quan, đơn vị theo lĩnh 

vực, địa bàn quản lý và thẩm quyền được giao để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho các doanh nghiệp; những kiến nghị vượt thẩm quyền hoặc không 

nhận được sự hợp tác của các đơn vị, yêu cầu tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND 

tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.  

III. Về một số phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực 

hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19: 

1. Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất: 

Yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại các văn bản: số 2584/UBND-KT3 ngày 09/4/2020, số 2864/UBND-KT3 

ngày 19/4/2020, số 3158/UBND-KT3 ngày 28/4/2020 và số 3249/UBND-KT3 

ngày 04/5/2020; khẩn trương có văn bản tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo 

triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ 

trên địa bàn tỉnh (thành lập ban chỉ đạo, kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo), báo cáo 

UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 25/5/2020.  

2. Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của 

Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19: 

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 

12/5/2020 các địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ cho các đối tượng: người có 

công với cách mạng, bảo trợ xã hội và các hộ nghèo, cận nghèo. 

Đối với các nhóm đối tượng còn lại, UBND tỉnh yêu cầu: 

 2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành: Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND 

cấp huyện và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc rà soát, thống kê 

các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP; hướng dẫn hoàn 

thành hồ sơ, trình tự, thủ tục theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và sớm hoàn thành 

việc hỗ trợ theo quy định. 
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 2.2. Trên cơ sở danh sách khách hàng đủ điều kiện vay vốn được duyệt: 

 a) Giao Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh khẩn trương hướng dẫn người sử 

dụng lao động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện cho vay, quản lý vốn vay, thu 

hồi nợ, xử lý nợ bị rủi ro theo đúng quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan 

liên quan phổ biến, tuyên truyền, công khai chính sách cho vay người sử dụng lao 

động để trả lương ngừng việc cho người lao động tại trụ sở Ngân hàng chính sách 

xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và Điểm giao dịch cấp xã. 

 Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉ 

đạo giải quyết theo quy định. 

 b) Giao Ngân hàng nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. 

3. Về khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận với các tổ chức tín dụng trong 

việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ của các 

khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: 

Giao Ngân hàng nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra các tổ chức tín dụng trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 

01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

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 bởi dịch Covid-19. Định kỳ ngày 25 hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh kết 

quả thực hiện. 

4. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và quy định hiện 

hành của nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các huyện thành phố: 

4.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ 

chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định của Chính phủ, các bộ, 

ngành trung ương về việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động chịu tác động ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để các đối tượng này biết, lập hồ sơ, thủ tục và 

được xem xét, giải quyết kịp thời.  

4.2. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách mới 

thuộc thẩm quyền của tỉnh để hỗ trợ thêm đối với những doanh nghiệp, người lao 

động chịu tác động ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.  

Yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham 

mưu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

hỗ trợ chi phí công đoàn cho các doanh nghiệp chịu tác động ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid-19,... Báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 05/6/2020.   

4.3. Đẩy mạnh việc hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, 

các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư giải quyết vướng mắc, 

khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, GPMB để đẩy nhanh tiến độ triển 

khai dự án. 

 4.4. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là tập trung giải quyết các thủ tục 

hành chính cho nhà đầu tư để rút ngắn thời gian giải quyết cho doanh nghiệp, nhà 
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đầu tư và kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp; những nội dung vượt thẩm quyền, yêu cầu tổng 

hợp, tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị với các bộ, ngành trung ương 

xem xét, giải quyết.  

 5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, định kỳ hàng tháng  

(trước ngày 25) tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh của các sở, ngành, địa phương 

và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo xử lý tiếp theo./. 

  
Nơi nhận:                                          
- Như trên; 

- TTTU (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH, Cổng TT-GTĐT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, CN2.  

  (ĐHV-        b).             

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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