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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Vĩnh Phúc, ngày        tháng      năm 2020 

                          Kính gửi:  

- Các sở: Thông tin &Truyền thông, Kế hoạch và Đầu 

tư, Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên &Môi trường, 

Công Thương; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ 

trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền 

kinh tế đất nước; Thông báo Kết luận số 2057-TB/TU ngày 25/02/2020 và Chỉ 

thị số 39-CT/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình 

hành động số 362/CTr-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh; các Kế hoạch: 

51/KH-UBND ngày 12/3/2020, 125/KH-UBND ngày 20/7/2020. Để tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông  

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành 

phố tăng cường phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của của 

TW, của tỉnh về tháo gỡ khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và các 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 

số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Nghị quyết 87/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 

đoạn 2021-2025. 

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh 

doanh; đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

thành lập, điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong lĩnh vực 

Nông nghiệp &PTNT. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường  

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành 

phố nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách về cơ chế thúc đẩy 
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tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh phù hợp với thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

4. Sở Nông nghiệp và PTNT   

- Chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ 

và Nghị quyết 86/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố sớm ban 

hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

nông nghiệp; sửa đổi đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp &PTNT. 

5. Sở Công thương 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành 

phố triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại; khai thác, mở rộng thị trường 

tiêu thụ nông sản, thực phẩm của Tỉnh; tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường, 

tham gia đàm phán và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đẩy mạnh xuất khẩu các 

nông sản có lợi thế của tỉnh như: thịt lợn; thịt và trứng gia cầm; rau quả, chuối, 

thanh long,… 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Khoa học Công nghệ tích cực 

vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia xây 

dựng và quảng bá thương hiệu cho các nông sản chủ lực; xây dựng và phát triển 

hệ thống chợ, siêu thị tiêu thụ nông sản, thực phẩm. 

- Tham mưu Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động. 

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Vĩnh Phúc 

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn 

giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh, 

hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nông nghiệp theo chỉ đạo của Ngân 

hàng Nhà nước. 

- Phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó 

khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giao dịch vay 

vốn… tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận nguồn 

vốn tín dụng. 

7. UBND các huyện, thành phố 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp với các sở, ngành giải 

quyết các vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư trên địa bàn. 

- Phối hợp với các nhà đầu tư và các ngành liên quan thực hiện các thủ tục 

về bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. 
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- Tiếp tục chỉ đạo dồn thửa đổi ruộng, tích tụ, tập trung đất đai, hình thành 

các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung và nghiêm túc thực hiện cải cách hành 

chính, đảm bảo điều kiện phát triển tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, các tổ 

chức Đoàn thể chính trị xã hội tỉnh  

Theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò giám sát, tăng cường phối 

hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương chỉ đạo tuyên truyền thực hiện 

tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện 

quyết liệt các nội dung, nhiệm vụ nêu trên./. 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức Đoàn thể Chính trị XH tỉnh;  

- Lưu: VT, NN2. 

  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Bùi Hồng Đô  
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