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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3055/SKHĐT-
THQH ngày 31/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v Tham gia xây dựng các 

kịch bản chỉ đạo, điều hành nền kinh tế trong năm 2022 của tỉnh, Ban Quản lý 
Khu kinh tế Phú Yên xây dựng kịch bản về thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Nam 

Phú Yên, các KCN và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
KCN như sau: 

1. Về xây dựng kịch bản 

- Kịch bản 1: Diễn ra trong tình hình dịch trong nước cơ bản được kiểm 

soát, tình hình kinh tế từng bước phục hồi, phát triển. 

- Kịch bản 2: Diễn ra trong tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, ảnh 
hưởng đến hoạt động đầu tư, SXKD của doanh nghiệp. 

(Đính kèm 02 kịch bản) 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

a) Kịch bản 1: Tình hình dịch trong nước cơ bản được kiểm soát, tình 
hình kinh tế từng bước phục hồi, phát triển 

Tập trung thực hiện các kế hoạch đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú 
Yên đề ra, nhất là triển khai thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 

21/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU 
ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút 

đầu tư, nhất là Khu kinh tế Nam Phú Yên. 

Thường xuyên tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp 

trong KKT, các khu công nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo 
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh 
doanh hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. 

Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan để kịp thời giải 
quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực 

hiện hoàn thành các dự án hạ tầng của khu kinh tế, khu công nghiệp,... đảm bảo 
tiến độ đề ra. Tập trung hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong KKT, các khu công 

nghiệp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư như giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường,... để các dự án sớm 

khởi công xây dựng. 
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Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa quy 
trình, thủ tục; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử, nộp hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
4; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, tạo dựng môi trường kinh doanh 

thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19. Đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, kiểm soát dịch bệnh, 

tăng cường tổ chức các cuộc họp, xử lý hồ sơ, công việc bằng môi trường điện tử, 
thực hiện tốt chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. 

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các 
dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa 

giải quyết; chủ động khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết 
đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. 

Phối hợp triển khai các chỉ đạo của Trung ương về hỗ trợ các cơ chế chính 
sách cho doanh nghiệp: Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; chính 
sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; chính sách cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ, miễn giãm lãi, phí; chính sách giảm, giãn nộp tiền thuế, tiền 
thuê đất cho doanh nghiệp. Theo dõi và kịp thời kiến nghị, phối hợp hỗ trợ trong 

công tác tiêm vắc xin cho người lao động tại các doanh nghiệp,… 

b) Kịch bản 2: Trong tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, ảnh 

hưởng đến hoạt động đầu tư, SXKD của doanh nghiệp  

Trong tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động đầu 
tư, SXKD của doanh nghiệp, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp theo Kịch bản 1, Ban 

Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:  

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin vào tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và thực hiện 100% dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; thực 

hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
trên địa bàn tỉnh.  

Tiếp tục xem xét kéo dài thời gian gia hạn các loại giấy phép hoạt động, gia 
hạn một số thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trên cơ sở các quy định của pháp 

luật. Có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng 
hóa, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất một cách thuận lợi, nhanh chóng và đảm 

bảo đúng quy định. 

Kiến nghị các sở, ban, ngành tạm thời không tổ chức kiểm tra định kỳ, 

thanh kiểm tra năm 2022 đối với doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, các 
doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Tiếp tục phối hợp các ngành liên quan thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như: Miễn giảm thuế, các loại phí, lệ 

phí. Duy trì ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp ở mức thấp, giảm chi phí vay vốn, 
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tiếp tục giữ nguyên nhóm nợ, khoanh nợ và cho doanh nghiệp vay mới trong bối 
cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.  

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến Sở Kế hoạch và Đầu tư 
được biết và tổng hợp./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Trưởng BQLKKT; 
- Các PTB BQLKKT;  
- Lưu: VT, KHĐT(C,U). 

 TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Xuân Hùng 
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