
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 
––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––– 

Số:       /KH-UBND Ninh Thuận, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,  

hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 

 trong tình hình mới 
           

 

Khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có vai trò, vị trí hết sức 

quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; đã có nhiều đóng góp tích cực 

vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm, 

nâng cao thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội; là mắt 

xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị và là một trong những lực 

lượng nòng cốt trong việc tạo ra của cải, vật chất xã hội. Trong bối cảnh dịch Covid-

19 tác động hết sức nặng nề tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, 

quyết tâm, nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh 

và việc làm cho người lao động; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, 

đồng hành cùng các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ các hoạt 

động an sinh xã hội. 

Trong thời gian qua, Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời 

chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo tinh thần các Nghị quyết, Quyết định của 

Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, sau đợt dịch thứ 

tư bùng phát ở các tỉnh phía Nam và các tỉnh lân cận, xuất hiện các ca nhiễm 

Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, phải thực hiện giãn cách xã hội, các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vốn đã khó khăn, tiếp tục bị ảnh hưởng 

nặng nề và đang trong điều kiện rất khó khăn trong việc tổ chức sản xuất, kinh 

doanh, sức chống chịu tiếp tục suy giảm.  

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch 

Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất, kinh 

doanh, hồi phục và tạo đà phát triển trong thời gian tới. Thực hiện Nghị quyết số 

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

kinh donah trong bối cảnh dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành Kế 

hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, cụ 

thể như sau:  
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A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 

1. Về tình hình đăng ký, hoạt động doanh nghiệp:  

Tính đến 31/8/2021, có 261 DN thành lập mới/2.219 tỷ đồng, giảm 47,2% số 

doanh nghiệp và giảm 36,5% số vốn so cùng kỳ; một số lĩnh vực có số doanh 

nghiệp thành lập mới giảm mạnh, như: dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống, xây 

dựng, nông nghiệp, thủy sản v.v... số doanh nghiệp giải thể tăng 19,6% (55 DN); 

doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 45,6% cùng kỳ (131 DN). Tổng số đến 

tháng 8/2021, có 3.739 DN đang hoạt động, trong đó có khoảng 3.400 DN bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19, chiếm trên 90% tổng số doanh nghiệp; đồng thời, có trên 

11 nghìn hộ kinh doanh phải ngừng kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bị 

ảnh hưởng rõ rệt, cụ thể: 

- Về ngành công nghiệp: Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 

34,11%; tuy nhiên, do tình hình dịch bùng phát, nên chỉ số công nghiệp tháng 7 

giảm 5,4%, tháng 8 tiếp tục giảm 8,5%, trong điều kiện dịch bệnh kéo dài thì sản 

xuất công nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn 

đang thực hiện giãn cách xã hội phải giảm số lượng nhân công để đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch (đối với các dự án đã vận hành thương mại thực hiện 

phương án 3 tại chỗ (trung bình từ 15 - 20 người); 8 dự án điện gió, điện mặt trời 

đang thi công theo phương án 03 tại chỗ áp dụng giảm số lượng lao động (mỗi dự 

án còn khoảng 200 lao động, giảm hơn 50%) nên tiến độ chậm lại. 

 - Về nhóm ngành dịch vụ: Dịch vụ thương mại, du lịch, lưu trú, ăn uống giảm 

sâu; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 giảm 26,3%, tháng 

8/2021 tiếp tục giảm 26,32% so với cùng kỳ, lũy kế 8 tháng tăng 2,52% so cùng 

kỳ, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 5 năm trở lại đây; lượng khách lưu trú 

giảm sâu, tháng 7 giảm 86,01%, tháng 8/2021 tiếp tục giảm 97,7% so cùng kỳ.  

- Hoạt động doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp cơ bản được duy 

trì, nhưng quy mô sản xuất thu hẹp, có 13 doanh nghiệp cắt giảm số lượng lao 

động làm việc còn 40 - 50%1, trong đó có 03 doanh nghiệp tiếp tục thực hiện theo 

phương án “3 tại chỗ”, với tổng số  267 lao động; có 04 doanh nghiệp phải ngừng 

hoạt động; một số doanh nghiệp chỉ hoạt động 1/3 công suất.  

2. Khó khăn, vướng mắc chủ yếu: 

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại, cùng với việc áp dụng 

các biện pháp giãn cách xã hội đã tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp, cụ thể đó là: 

                                                 
1 ) Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh: 13 doanh nghiệp với tổng số lao động: 1.233/2.374 

người, chiếm 52%. Trong đó, số doanh nghiệp hoạt động với quy mô tối đa 50% trên tổng số người lao động hiện có 

của đơn vị gồm có: 10 doanh nghiệp với 966 người; Có 04 DN đang tiếp tục dừng hoạt động: Công ty TNHH Hoàng 

Bảo Tường (do khó khăn nguồn nguyên liệu hạt Điều thô); Công ty Bia Sài Gòn Ninh Thuận (do chưa được giao kế 

hoạch sản xuất); Công ty CP nhựa Ninh Thuận (Công ty thông báo tạm dừng hoạt động đến ngày 05/9/2021); Công 

ty CP  Thương mại dịch vụ đô thị Nam Miền Trung (do Nhà máy Bia không hoạt động nên không có nguyên liệu 

sản xuất). 
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Thứ nhất, tổng cầu giảm mạnh khiến cho các đơn hàng, hợp đồng, sản 

lượng đều sụt giảm. Trung bình nhu cầu trong các ngành giảm từ 40-50%, nặng nề 

nhất là ngành vận chuyển hành khách, hàng hóa, du lịch, lưu trú, ăn uống nhu cầu 

giảm đến 70-80%.  

Thứ hai, hoạt động dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, ngành du lịch hầu 

như không phát sinh doanh thu; các nhà hàng, khách sạn bị dừng hoạt động; hiện 

chỉ có 19/183 cơ sở lưu trú du lịch được hoạt động để phục vụ một số chuyên gia 

người nước ngoài và người ở các địa phương khác đang công tác, làm việc tại các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các cơ sở lưu trú du lịch 

còn lại phải tạm ngừng hoạt động. 

Thứ ba, dòng tiền vào của doanh nghiệp gặp khó khăn nên không đủ trang 

trải các khoản chi phí để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh như: các khoản chi 

phí cho người lao động (trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp, kinh phí công đoàn); trả lãi vay ngân hàng; chi phí thuê mặt bằng, cửa 

hàng, nhà xưởng v.v...  

Thứ tư, nhiều khoản chi phí mới phát sinh liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch như: chi phí xét nghiệm; chi trang trải thiết yếu phục vụ người lao động 

theo phương án “3 tại chỗ”; chi hỗ trợ người lao động; chi đầu tư để đáp ứng các 

điều kiện về kiểm soát an toàn dịch bệnh tại doanh nghiệp.  

Thứ năm, chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu dùng và xuất nhập khẩu bị gián 

đoạn, đình trệ cục bộ. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu bị ảnh hưởng phải trì 

hoãn hoặc hủy đơn hàng, nếu đợt dịch bùng phát kéo dài có thể bị mất thị trường do 

khách hàng thay đổi chuỗi cung ứng, nhất là lĩnh vực dệt may, nhân điều, chế biến 

tôm.  

Thứ sáu, khó khăn về lao động và nhập cảnh cho chuyên gia: Nhiều doanh 

nghiệp phải thu hẹp quy mô, cắt giảm lao động; Các doanh nghiệp FDI còn gặp khó 

khăn với vấn đề nhập cảnh và việc gia hạn hoặc cấp giấy phép lao động cho 

chuyên gia nước ngoài. Một số dự án đầu tư đang thi công không thực hiện được 

công tác tăng cuờng nhân lực, điều chuyển nhân lực từ các địa phương, các tỉnh 

khác đến dự án đã ảnh huởng nhiều đến tiến độ thi công của Dự án.  

Thứ bảy, cắt giảm lao động và công suất: Việc cắt giảm 50% lao động trong 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thi công xây dựng các công trình công nghiệp và 

dân dụng đã không đảm bảo được tiến độ theo hợp đồng đơn hàng đã ký kết, dẫn 

đến tình trạng hủy đơn hàng, giãn tiến độ dự án. 

Thứ tám, đứt gãy vận chuyển: Việc thực hiện Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15/CT-

TTg giữa các huyện, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm không đồng nhất nên khâu 

vận chuyển vật tư xây dựng, thức ăn chăn nuôi, phân bón… đến các công trình, 

trang trại sản xuất nông nghiệp bị hạn chế, gián đoạn, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 

động, tăng chi phí doanh nghiệp. 

Thứ chín, khó khăn về tiêu thụ nông sản: Nông sản (rau củ quả, tôm giống, 

cá nuôi, heo, gà,…) đến kỳ thu hoạch không có thị trường tiêu thụ, phải hủy bỏ 
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hoặc tiếp tục kéo dài chu kỳ nuôi trồng làm tăng chi phí sản xuất nông nghiệp, gây 

nhiều khó khăn cho cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ nông dân. 

Thứ mười, khó khăn về tiếp cận tiêm vaccine cho người lao động, nhất là 

doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông thủy sản, nhân điều, may mặc, năng lượng, 

xây dựng, kinh doanh vận tải,… 

Qua nắm bắt tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến 

công nghiệp, có sử dụng nhiều lao động, đều tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp đều có phương 

thức bố trí lao động khác nhau theo loại hình sản xuất của từng doanh nghiệp, như 

Công ty May Tiến Thuận, bố trí lao động làm việc theo ca, chia 50% lao động cho 

mỗi ca (từ 06h00’ – 14h00’; từ 14h00’ – 22h00’); Nhà máy chế biến thủy sản xuất 

khẩu của Công ty Thông Thuận, bố trí 50% lao động làm việc trong giờ hành chính 

(do đặc thù ngành sản xuất tôm đông lạnh phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, 

theo chuỗi khép kín, liên tục, không thể giãn thời gian sản xuất và khoảng cách vị 

trí làm việc); Nhà máy chế biến nhân điều (Công ty Long Sơn BLB) bố trí lao động 

làm việc “3 tại chỗ” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; Nhà máy chế biến 

điều xuất khẩu của Công ty Phú Thủy, Nhà máy may của Công ty Tân Tiến, bố trí 

làm việc 50% lao động, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng, không đảm 

bảo tiến độ theo đơn hàng ký kết2.  

B. KẾ HOẠCH PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, 

CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN 

TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương 

trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh, giảm bớt thiệt hại, tác động tiêu cực cho doanh 

nghiệp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất 

kinh doanh trên cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đảm 

bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy phục hồi tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh trong những tháng cuối năm 2021, thực hiện “mục tiêu 

kép" đề ra.   

2. Yêu cầu: 

- Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết số 

86/NQ-CP ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 

                                                 
2 ) Công ty May Tiến Thuận: Có tổng số 1.746 lao động; Công ty Thông Thuận: Có tổng số 1.502 lao 

động; Công ty Long Sơn BLB 280 lao động; Công ty Phú Thủy: 105 lao động; Công ty May Tân Tiến, 

hiện nay công ty còn 120 lao động đang làm việc, tương ứng khoảng 52% lao động làm việc so với bình 

thường.   
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tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tại các Thông báo kết luận số 295-TB/TU ngày 01/9/2021 và số 300-TB/TU 

ngày 11/9/2021, tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, giữ 

vững “vùng xanh” chuyển nhanh “vùng cam”, “vùng vàng” thành “vùng xanh”, sớm 

đạt mục tiêu cả tỉnh là “vùng xanh”, đưa các hoạt động trở lại trạng thái “bình 

thường mới”.  

- Nâng cao vai trò và tăng cường trách nhiệm của từng Sở, ngành, địa 

phương, các đơn vị có liên quan, tập trung triển khai thực hiện khẩn trương, quyết 

liệt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chỉ đạo 

tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư, xem đây là nhiệm vụ 

trọng tâm hàng đầu, xuyên suốt từ nay cho đến cuối năm 2021. 

II. ĐỊNH HƯỚNG PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH 

DOANH  

1. Quan điểm chung: 

(1) Kiên trì, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm 

“Chống dịch như chống giặc”; đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, 

chống dịch và sản xuất kinh doanh; “Chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống 

dịch”, “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “An toàn mới sản xuất và sản xuất thì 

phải an toàn”; lấy doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh làm trung tâm phục vụ, 

đồng thời là chủ thể tham gia chống dịch. 

(2) Tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trên nguyên tắc khó khăn, vướng mắc ở cấp nào, địa phương nào thì cấp đó, 

địa phương đó phải chủ động, kịp thời, tháo gỡ, giải quyết, đề cao trách nhiệm cá 

nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, 

gây ùn tắc trong lưu thông hàng hóa; trường hợp vượt thẩm quyền, phải chủ động 

báo cáo cấp trên trực tiếp xem xét, xử lý; tập trung triển khai ngay các biện pháp 

tháo gỡ những điểm nghẽn, ách tắc với phương châm “sớm nhất - hiệu quả nhất” 

nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh và người dân. 

(3)  Hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhưng phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 

bệnh, có lộ trình, kế hoạch cụ thể để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt 

động trở lại, theo hướng tăng dần tỷ lệ lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ 

sở bảo đảm điều kiện công tác phòng, chống dịch phù hợp với từng địa bàn, năng 

lực của doanh nghiệp, từng bước thích ứng an toàn với dịch bệnh. 

 (4) Mở rộng và bảo vệ chặt chẽ vùng an toàn dịch bệnh nhằm thúc đẩy sản 

xuất, kinh doanh; kiểm soát dịch bệnh và sớm ổn định sản xuất, kinh doanh tại các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu vực, địa bàn sản xuất, kinh doanh, chế 

biến các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, xuất nhập khẩu kiên quyết không để 

đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, cung ứng lao động. 

(5) Cho phép doanh nghiệp từng bước mở rộng sản xuất, kinh doanh phù hợp 

với từng cấp độ dịch và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch phù hợp từng đối tượng, 
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từng lĩnh vực, ngành nghề, từng vùng, từng địa bàn; theo nguyên tắc trao quyền tự 

chủ cho đơn vị sản xuất, kinh doanh triển khai mô hình hoạt động phù hợp đặc thù 

của đơn vị và chịu trách nhiệm về các yêu cầu an toàn phòng chống dịch; hạn chế 

tối đa đóng cửa toàn nhà máy, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhưng phải an toàn 

phòng, chống dịch. 

(6) Doanh nghiệp phải tự xây dựng phương án bảo đảm vùng xanh (doanh 

nghiệp an toàn) và nâng cao ý thức của người lao động trong việc chấp hành quy 

định bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; có trách nhiệm xây dựng địa phương nơi 

đặt trụ sở, nhà máy, cơ sở sản xuất thành vùng xanh.  

2. Mục tiêu: 

(1) 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. 

(2) 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 bởi dịch Covid-19. 

(3) Đến hết năm 2021 phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sau: 

- Lũy kế ít nhất khoảng 8.000 lượt khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh được hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh3. 

- 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. 

3. Một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn 

phòng, chống dịch:  

3.1 . Biện pháp ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ tiêm vaccine cho người lao 

động và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch:  

a) Sở Y tế chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương: 

- Phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn vắc xin phòng Covid-19 được Trung ương 

cấp, bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm, bao gồm người lao động của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 

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

sản, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đang có đơn hàng sản xuất, hoạt động 

xuất, nhập khẩu, sử dụng nhiều lao động; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

                                                 
3) Trong đó: có khoảng 800 DN/1.220 doanh nghiệp đang vay vốn tại các TCTD; 20 HTX và khoảng 7.200 hộ kinh 

doanh/11.000 hộ kinh doanh bị ngừng hoạt động. 
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doanh hoạt động trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa; người làm việc tại các công 

trình trọng điểm của tỉnh; người lao động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao.  

- Tiếp tục rà soát, bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phù hợp, đẩy 

nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động để tăng độ bao phủ vắc 

xin, sớm xây dựng doanh nghiệp thành doanh nghiệp an toàn, doanh nghiệp xanh, 

đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh phù hợp điều kiện, tình 

hình thực tế của Tỉnh. 

b) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn cụ thể các doanh nghiệp về 

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 hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm 

an toàn phòng, chống dịch trong tình hình mới.  

3.2. Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, 

an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng 

a) Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành, địa 

phương, cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn quy định về giao nhận, vận tải 

trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; không quy định thêm các điều kiện, 

giấy phép cản trở lưu thông hàng hoá, đặc biệt đối với 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. 

b) Sở Công Thương tăng cường cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu xuất, 

nhập khẩu hàng hoá của các nước; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh tham gia chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến; kết nối cung cầu, hội 

chợ triển lãm trên môi trường số; tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp tại thị trường trong nước. 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công 

thương, các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng 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 nghiệp, 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 sản phẩm. 

3.3. Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

a) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, phổ biến, hướng dẫn cụ thể đến từng doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị 

quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ. Tăng cường các hoạt động kết nối cung 

- cầu lao động, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là doanh nghiệp đang 

thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.  

b) Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà soát, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký kê 

khai các thủ tục để được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định; 

kịp thời giải quyết thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp. 
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c) Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng 

trên địa bàn rà soát, kịp thời hướng dẫn, thực hiện 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 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại các Thông tư 

01/2020/TT-NHNN, Thông tư 03/2021/TT-NHNN và Thông tư 14/2021/TT-

NHNN. 

Chỉ đạo, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai quyết liệt chính 

sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi 

sản xuất tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính 

phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.  

Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện các chương 

trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh tiếp cận các khoản vay mới với lãi suất phù hợp để phục hồi sản 

xuất kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến việc giảm lãi suất cho vay đối với các 

ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 (như du lịch, dịch vụ 

lưu trú và ăn uống, vận tải ...). 

d) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch rút ngắn thời gian giải quyết hoàn trả 

tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày; tham mưu 

kiến nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan sớm cho 

phép doanh nghiệp dịch vụ lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ 

lữ hành đến hết năm 2023.  

đ) Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và nguồn 

huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho phòng, chống dịch 

Covid-19, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ một phần chi phí 

xét nghiệm Covid-19 cho người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh thông qua các cơ sở xét nghiệm. 

3.4. Tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia 

a) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu, xử lý linh hoạt việc cấp, 

gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại 

Tỉnh phù hợp với bối cảnh mới nhưng phải tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ.  

Nghiên cứu có giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thu 

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

sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản; 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. 

b) Sở Y tế hướng dẫn quy trình về cách ly y tế an toàn, tạo thuận lợi cho việc 

tiếp nhận lao động đến và trở về từ các địa phương khác trong tháng 9 năm 2021. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

1. Tổ chức sản xuất an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19: 

- Doanh nghiệp xây dựng phương án phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, 

kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đặc thù từng loại hình 
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sản xuất, báo cáo UBND cấp huyện để theo dõi, giám sát; tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật khi để xảy ra lây lan dịch bệnh và chịu trách nhiệm chi trả các chi 

phí liên quan. 

- Cho phép doanh nghiệp tự xét nghiệm nhanh sàng lọc theo mẫu gộp cho 

người lao động 1 lần/tuần cho những đối tượng nguy cơ cao (do doanh nghiệp tự 

quyết định về đối tượng và phần trăm, với mục tiêu tối thiểu là 20% tổng lao động 

đang làm việc theo quy định của Bộ Y tế), báo cáo kết quả xét nghiệm cho chính 

quyền địa phương và ngành y tế.  

- Tiếp tục duy trì Ban kiểm soát dịch của doanh nghiệp và Tổ giám sát 

Covid-19 cộng đồng tại cổng chính và từng phân xưởng, bộ phận sản xuất để tổ 

chức khai báo y tế, quét mã QR-Code, tuân thủ 5K tại nhà máy/nơi làm việc. Có kế 

hoạch kiểm tra, giám sát, tự đánh giá rủi ro theo định kỳ, thay đổi hoạt động khi 

cần thiết.  

- Tăng cường kiểm soát ở những khâu có độ rủi ro cao, nhất là hệ thống hậu 

cần thuê ngoài phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp (tài xế và đội ngũ nhà 

thầu cung cấp vật tư, thiết bị, hàng hóa, ...). 

- Giao các Sở quản lý ngành phối hợp chính quyền địa phương tổ chức kiểm 

tra, đánh giá mức độ an toàn sản xuất trong công tác phòng, chống dịch để có 

phương án điều chỉnh phù hợp. 

(1) Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp:  

- Ưu tiên các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

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

hải sản, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đang có đơn hàng sản xuất, hoạt 

động xuất, nhập khẩu (dệt, may mặc, chế biến nhân điều, tôm xuất khẩu) sử dụng 

nhiều lao động, được hoạt động 100% lao động. 

- Đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp còn lại sắp xếp, bố trí phương án 

sản xuất bảo đảm phòng chống dịch theo từng giai đoạn quy định. 

(2) Đối với lĩnh vực xây dựng: 

- Ưu tiên các doanh nghiệp lĩnh vực hoạt động xây dựng các công trình 

trọng điểm của tỉnh, các công trình thi công dự án điện gió, điện mặt trời, các dự án 

đô thị, du lịch được hoạt động 100% lao động; Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo 

đảm các điều kiện về phòng, chống dịch theo quy định. 

- Đối với các doanh nghiệp lĩnh vực hoạt động xây dựng còn lại sắp xếp, bố 

trí phương án sản xuất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo từng giai đoạn quy 

định. 

(3) Đối với cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch:  

- Các cơ sở kinh doanh thương mại, bán buôn, bán lẻ; sửa chữa điện tử, điện 

lạnh, ô tô, xe máy, in ấn, quảng cáo được hoạt động bình thường trở lại (trừ các 

khu vực có dịch theo bản đồ dịch tễ, khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ rất cao) 
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và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành chức năng 

theo quy định. 

- Cho phép hoạt động các cơ sở lưu trú đăng ký phục vụ cách ly y tế tập 

trung có thu phí; các cơ sở còn lại chỉ được đón khách đã lưu trú đi công tác công 

vụ giữa các địa phương trong tỉnh. Các đoàn công tác, chuyên gia và người làm 

việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dự án từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh 

lưu trú phải có ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh. Các cơ sở lưu 

trú phục vụ khách du lịch và điểm tham quan trên địa bàn tỉnh được mở cửa phục 

hồi theo điều kiện lộ trình, cấp độ dịch. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hướng dẫn thực hiện cụ thể, đồng thời đề xuất phương án thu hút khách du lịch có 

thẻ xanh (đã tiêm vắc xin mũi 2, xét nghiệm âm tính có hiệu lực trong 72 giờ) trình 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với hoạt động vận tải: Ưu tiên doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận 

tải hàng hóa, vật tư, thiết bị, sản phẩm nông nghiệp, thủy sản phục vụ sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh. Riêng lĩnh vực vận tải hành khách: Giao Sở giao thông 

vận tải tham mưu hướng dẫn theo lộ trình phù hợp với điều kiện, tình hình dịch 

bệnh của Tỉnh và của các tỉnh trong khu vực. 

- Đối với các nhà hàng, cơ sở phục vụ ăn uống, cở sở kinh doanh dịch vụ 

khác, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch hướng dẫn cụ thể 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tình hình kiểm soát dịch bệnh 

trong từng giai đoạn.  

(4) Đối với cơ sở sản xuất nông nghiệp, thủy sản: 

- Đối với cơ sở sản xuất nông nghiệp, thủy sản, sắp xếp, bố trí phương án 

sản xuất bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo từng giai đoạn quy định.  

- Đối với hoạt động khai thác hải sản trên biển được duy trì hoạt động, 

nhưng phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch khi trở lại bờ theo quy định 

của ngành Y tế. 

2. Các điều kiện bảo đảm an toàn sản xuất phòng, chống dịch: 

(1) Tại cơ sở sản xuất, kinh doanh:  

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động ở các vùng xanh, 

không bắt buộc xét nghiệm; chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về phòng, 

chống dịch theo quy định. 

- Đối với cơ sở có sử dụng lao động ở các vùng vàng, cam, phải tổ chức xét 

nghiệm sàng lọc theo mẫu gộp cho người lao động 1 lần/tuần, doanh nghiệp tự 

quyết định về đối tượng và phần trăm, với mục tiêu tối thiểu là 20% tổng lao động 

đang làm việc theo quy định của Bộ Y tế và báo cáo kết quả xét nghiệm cho chính 

quyền địa phương và ngành y tế. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh hoặc thông qua ứng dụng Zalo - Chính quyền điện tử tỉnh Ninh 

Thuận, để có biện pháp bố trí lao động phù hợp; không bố trí làm việc đối với các 
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lao động ở khu vực có có dịch theo bản đồ dịch tễ, khu vực phong tỏa, khu vực 

nguy cơ rất cao. 

- Đối với lao động ở doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động 

trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa (ngoài tỉnh) trở về phải có giấy xét nghiệm âm 

tính còn hiệu lực trong  72 giờ; thực hiện cách ly tại nơi nghỉ/lưu trú riêng, thực 

hiện khai báo y tế hàng ngày với chính quyền địa phương nơi lưu trú để giám sát, 

kiểm soát. 

(2) Về đi lại: Người lao động di chuyển theo lộ trình duy nhất giữa nhà và 

nhà máy/nơi làm việc; thực hiện nghiêm giải pháp "một cung đường, hai điểm 

đến" để đảm bảo phòng dịch. Người lao động ký cam kết với chủ doanh nghiệp và 

UBND cấp xã nơi cư trú về việc chấp hành nghiêm quy định chỉ di chuyển trên 

một cung đường từ nhà đến nơi làm việc. 

(3) Về nơi ở: Khi người lao động làm việc ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trở về nơi cư trú phải tự giác tự theo dõi, cập nhật trình trạng sức khỏe trong các 

ứng dụng khai báo y tế điện tử, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được phân công, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập 

trung quán triệt, khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể của ngành, địa 

phương, doanh nghiệp để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.  

Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, tham mưu báo cáo theo 

quy định. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Ninh Thuận, Đài Phát 

thành Truyền hình tỉnh, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền kịp thời về tình hình dịch bệnh, chủ 

trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và Kế hoạch của Tỉnh về phục 

hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; củng cố niềm 

tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất kinh doanh; nhân 

rộng những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, kinh nghiệm hay gắn với đảm 

bảo an toàn dịch bệnh. 

Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) cập nhật kịp thời thông 

tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử và ứng dụng 

chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, các hội ngành nghề, các tổ chức chính trị xã hội tăng 

cường tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục khó khăn, sớm 

khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. 
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4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề cần phải sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có 

liên quan kịp thời có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo đề 

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.   

 
Nơi nhận:                                                                  
- Văn phòng Chính phủ;            (b/cáo) 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Hiệp hội doanh nghiệp; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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