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V/v đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh
doanh, thu hút đầu tư tạo động lực
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên
địa bàn tỉnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thực hiện Văn bản số 1484/SKHĐT-THQH ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh
V/v đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu
hút đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh;
Qua nghiên cứu, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có đề xuất các nhiệm vụ,
giải pháp như sau:
1. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD của các doanh nghiệp tại
các KCN, KKT
- Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình hoạt động các doanh nghiệp, kịp thời
nắm bắt khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp để hỗ trợ và báo cáo lên cấp
trên.
- Cập nhật thường xuyên các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và UBND
tỉnh để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp
khó khăn bắt buộc phải tạm ngừng hoạt động.
- Hoãn tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp
không có dấu hiệu vi phạm, tiến hành theo dõi sát sao tránh để các doanh nghiệp
lợi dụng vi phạm pháp luật.
- Chủ động nghiên cứu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ
trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hút đầu tư
- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các
dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ;
chủ động khẩn trương báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với các công
việc vượt thẩm quyền.
- Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư mới như: công
tác quy hoạch; đầu tư hạ tầng; thủ tục hành chính.

- Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt
là công chức thụ lý hồ sơ; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.
Trên đây là các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu
hút đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế
Phú Yên thông tin đến Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHĐT(Cg,Trg,H).
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