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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, 

giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tƣ công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của 

dịch Covid-19 (tính đến ngày 15/6/2020) 

 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, 

giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của 

dịch Covid-19; UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện tính đến ngày 

15/6/2020, như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH 

1. Hoạt động tổ chức, chỉ đạo và điều hành 

Tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 (
1
). Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ tỉnh, 15 huyện, thị xã, thành phố và 184 cấp xã). 

UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc chỉ đạo thực hiện công tác phòng 

chống dịch đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại các văn bản, cụ thể: Kế hoạch số 

4262/KH-UBND ngày 19/5/2020 thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 

04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 

29/4/2020 ban hành kế hoạch thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 42/NQ-CP của 

Chính phủ. 

                                                 
1
 Thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra; Công văn số 3588-

CV/TU ngày 10/3/2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Chỉ thị 

số 47-CT/TU ngày 30/3/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung cao điểm kiểm soát; phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. 

Thực hiện: Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; 

Kế hoạch hoạt động công tác y tế đáp ứng các tình huống phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Kế 

hoạch Kiểm tra công tác triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại một số địa phương và cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện 

các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 

42/NQ-CP. 

Triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Quyết định số 

447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19.  



2 

2. Các hoạt động triển khai đảm bảo đời sống, an sinh xã hội trong 

bối cảnh tác động của dịch Covid- 19 

a) Về hoạt động y tế: 

Tính đến ngày 15/6/2020, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp mắc 

Covid-19; phát hiện, cách ly, theo dõi 454 trường hợp. Cụ thể như sau: 

STT Nội dung Tổng số Hết cách ly Còn cách ly 

Tổng số: 454 453 1 

1 Cách ly tập trung 84 83 1 

2 Cách ly tại cơ sở y tế 86 86 0 

3 Cách ly tại nhà, nơi cư trú 284 284 0 

b) Về hoạt động thương mại, dịch vụ: 

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ: Dự kiến 

tháng 6 ước đạt 6.500 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 40.550 tỷ đồng, tăng 

1,53% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 49,06% KH. Kim ngạch xuất khẩu: Tháng 

6/2020 ước thực hiện đạt 48 triệu USD, lũy kế 6 tháng ước đạt 250 triệu USD, 

giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 38,5% KH. Kim ngạch nhập khẩu: 

Tháng 6/2020 ước thực hiện 4 triệu USD, luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 19,5 triệu 

USD, giảm 56,7% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 21,7% KH.  

Về tiêu thụ nội địa: Nhìn chung, trong nữa đầu tháng 6/2020, tình hình thị 

trường không biến động nhiều, sức mua của người dân tăng, các ngành dịch vụ 

trở lại hoạt động bình thường; giá cả một số mặt hàng nhu yếu phẩm tương đối 

ổn định. Các siêu thị thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mại, kích 

cầu với lượng dự trữ đầy đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.  

Tình hình xuất, nhập khẩu: Từ ảnh hưởng dịch Covid-19, kim ngạch xuất 

khẩu một số mặt hàng giảm như: hạt tiêu, hạt điều, sản phẩm ong, sản phẩm sắn, 

cà phê (giảm cả về lượng và giá). Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là thiết bị, máy 

móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất và phân bón.  

d) Về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid -19: 

Ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản triển 

khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến hỗ trợ 

cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như: Hướng  dẫn thủ tục 

đề nghị xác định số lao động thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ 

việc; thông báo số điện thoại tiếp nhận và giải đáp thông tin đối với chính sách 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị 

quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ... Trên cơ sở đó, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch, công văn hướng dẫn triển khai 

thực hiện. 

Các địa phương đã rà soát, lập danh sách các đối tượng được nhận hỗ trợ. 
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Đến ngày 15/6/2020, tổng đối tượng là 438.623 người, kinh phí 370.637,25 triệu 

đồng. UBND tỉnh đã phê duyệt: 295.238 người, số tiền hỗ trợ: 260.722,2 triệu 

đồng. Kết quả chi trả: Đã chi trả 67.837 người, số tiền 91.449 triệu đồng 
2
. 

đ) Về hoạt động hỗ trợ phát triển du lịch: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 3887/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức 

kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk; Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 08/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch 

Việt Nam”. 

e) Hoạt động thông tin, truyền thông: Đăng tải các văn bản của Trung 

ương cũng như của địa phương về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 tại địa chỉ: https://daklak.gov.vn/covid-19 góp phần kịp thời cung cấp, 

cập nhật thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng 

chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ nguồn chính thức của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế, của UBND tỉnh và các cơ quan 

liên quan của tỉnh.  

Chỉ đạo Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk bảo đảm nhân 

lực để quản lý vận hành, duy trì, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình 

hình dịch bệnh Covid-19 đưa thông tin lên trang web tại địa chỉ 

http://ncov.daklak.gov.vn. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông triển khai phần mềm quản lý, theo dõi việc hỗ trợ người dân trên 

hệ thống mạng internet, tại địa chỉ: nq42cp.daklak.gov.vn, phần mềm quản trị và 

cập nhật dữ liệu về các đối tượng được phê duyệt hưởng kinh phí hỗ trợ (hiện 

nay đã đưa thông tin của toàn bộ các đối tượng đã phê duyệt), kết quả chi trả hỗ 

trợ cho từng đối tượng, lọc và cảnh báo trùng đối tượng, thống kê, tổng hợp, 

trích xuất báo cáo theo quy định. Đồng thời công khai, minh bạch, kịp thời việc 

thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 cho 

các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBMTTQVN các cấp và người dân biết, giám sát. 

3. Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội: 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19, giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh tiếp tục 

                                                 
2
 Cụ thể: 

+ Người có công với cách mạng: 15/15 đơn vị đã được duyệt danh sách hỗ trợ đối với 9.721 người, số tiền: 

14.568 triệu đồng. Đã chi trả: 15/15 đơn vị, số lượng: 9.693 người, số tiền: 14.514 triệu đồng. 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 15/15 đơn vị đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với 42.897 người, số tiền: 

64.187,5 triệu đồng. Đã thực hiện chi trả cho 40.447 người, số tiền 60.589,3 triệu đồng. 

+ Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Đã được phê duyệt: 10/15 đơn vị, 242.610 người; số tiền: 181.949,5 

triệu đồng. Đã thực hiện chi trả cho 17.687 người, số tiền 16.328,5 triệu đồng. 

+ Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: UBND tỉnh phê duyệt 01 

doanh nghiệp (tại huyện Cư M’gar) với 09 lao động, số tiền: 16,2 triệu đồng (đã thực hiện chi trả).  

+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: Người thu gom rác, phế liệu (huyện 

M’Drắk): 01 người, số tiền: 01 triệu đồng. 

https://daklak.gov.vn/covid-19
http://ncov.daklak.gov.vn/
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giảm thấp, tình hình khô hạn xảy ra trên địa bàn, song với sự nỗ lực, quyết tâm 

của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân trong việc 

thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, cùng với thực hiện quyết 

liệt, có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động kinh tế, 

văn hóa, xã hội dần phục hồi trở lại và duy trì phát triển; sản xuất nông nghiệp 

ổn định, đạt kết quả tích cực, gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2019-2020 vượt kế 

hoạch đề ra; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát, ổn định. 

Các hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực 

hiện, đảm bảo đời sống của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau: 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế của 

tỉnh bị tác động tiêu cực cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đặc biệt là du lịch, thương mại, 

xuất khẩu, vận tải; một số nhà máy sản xuất công nghiệp tạm thời bị gián đoạn 

hoặc hoạt động cầm chừng do giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, sản lượng tồn 

kho lớn và giảm lao động tạm thời do phải thực hiện công tác phòng dịch; thu hút 

đầu tư còn hạn chế; số lượng doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể tăng; 

các hoạt động tham quan du lịch, hoạt động lễ hội, thể thao, tổ chức sự kiện  

phải tạm dừng hoặc hủy bỏ; người dân giảm các hoạt động mua sắm, vui chơi giải 

trí, du lịch; doanh thu từ các hoạt động thương mại, dịch vụ có xu hướng giảm,... 

kéo theo thu NSNN giảm mạnh.  

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do giá cả một số sản phẩm 

nông nghiệp tiếp tục giảm thấp; công tác trồng rừng chỉ mới ở giai đoạn đăng ký; 

tình trạng chặt phá rừng, vi phạm về lâm luật còn diễn biến phức tạp. Vào mùa 

khô, trữ lượng nước tại các hồ, đập giảm, các nhà máy thủy điện hoạt động không 

hết công suất, dẫn đến sản lượng điện sản xuất giảm, ảnh hưởng chung đến sản 

xuất công nghiệp của tỉnh.  

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm còn thấp (đến ngày 

16/6/2020: giải ngân vốn năm 2019 kéo dài đạt 17,1%; KH năm 2020 đạt 22,3%) 

do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế dự toán theo Nghị 

định số 68/2019/NĐ-CP; một số dự án do chưa được phê duyệt dự án nên chưa 

đảm bảo thủ tục quyết định giao vốn, các chủ đầu tư chưa quyết liệt trong công 

tác giải ngân. 

(Chi tiết tại phụ lục gửi kèm) 

II. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG, ĐẢM 

BẢO AN SINH XÃ HỘI; THÁO GỠ KHÓ KHĂN VÀ HỖ TRỢ SẢN 

XUẤT, KINH DOANH; GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI 

1. Trong công tác chỉ đạo, điều hành: 

Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo của Ban chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19.  

Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các 
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Chỉ thị số: 16/CT-TTg, 19/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng chống dịch Covid-19. 

Tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ cho người dân trên địa bàn 

tỉnh theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đáp ứng cho nhu cầu thiết yếu trong cuộc 

sống của người dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối với lĩnh vực y tế: 

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn y tế trong phòng chống dịch. 

Tăng cường công tác truyền thông trong phòng chống dịch. Tiếp tục duy trì hoạt 

động tại Khu cách ly tập trung để đáp ứng với tình hình thực tế của địa phương. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các vi phạm liên quan đến Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.  

3. Đối với thu – chi ngân sách nhà nƣớc:  

Điều hành dự toán chi NSNN tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo đúng 

tính chất nguồn kinh phí, chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi. Phối 

hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển 

khai thu ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh thu biện pháp tài chính, nhất là thực 

hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất; 

thu nợ tiền đất; thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tăng cường các khoản 

thu xử phạt, kịp thời bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Thực hiện cấp kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiên công 

tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 

theo 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. 

4. Đối với ngƣời dân bị ảnh hƣởng bởi dịch bệnh Covid-19: 

Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân về phòng, chống dịch bệnh 

và các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid -19. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, chi trả trợ cấp cho các đối tượng được 

nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra 

giám sát, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành phê duyệt danh sách đối với đối 

tượng còn lại và hoàn thành công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng trong thời 

gian sớm nhất. 

5. Về thông tin, tuyên truyền: 

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn bố trí thời lượng để truyền 

thông cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hưởng ứng các 

hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19). 

Xây dựng các chương trình và nội dung truyền thông đa dạng, phong phú, 

phủ rộng tới các đối tượng người dân, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, 
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vùng đồng bào dân tộc, vùng nguy cơ xảy ra dịch bệnh – nhất là tuyên truyền 

trên sóng phát thanh từ cấp huyện đến cấp xã. 

Tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến 

dịch bệnh. 

III. CHỈ ĐẠO HOÀN THÀNH NHANH CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƢ, 

XÂY DỰNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ; KỊP THỜI HỖ TRỢ, 

THÁO GỠ KHÓ KHĂN THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, KINH DOANH CHO 

CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH, ĐẢM BẢO 

VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG, GÓP PHẦN GIỮ VỮNG TRẬT 

TỰ AN TOÀN XÃ HỘI. TẬP TRUNG HOÀN THÀNH CÔNG TÁC GIẢI 

PHÓNG MẶT BẰNG, ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN, 

ĐẶC BIỆT LÀ ĐẦU TƢ CÔNG. 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ xây dựng cơ bản: 

a) Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019: Số vốn thuộc kế 

hoạch năm 2019 còn lại chưa giải ngân là 789,87 tỷ đồng, đã được chuyển 

nguồn sang năm 2020 để thực hiện là 691,01 tỷ đồng (số vốn còn lại không 

chuyển nguồn của các dự án ODA là 98,86 tỷ đồng do không xác định nhận nợ). 

Tính đến ngày 16/6/2020, giải ngân được 118,169 tỷ đồng/691,01 tỷ đồng, đạt 

17,1% số vốn kéo dài sang năm 2020.   

b) Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020: Tổng 

kế hoạch vốn năm 2020 là 5.371,39 tỷ đồng, trong đó: phân bổ chi tiết cho các 

dự án thuộc ngân sách tỉnh quản lý là 3.485,98 tỷ đồng. Đến ngày 16/6/2020 đã 

giải ngân được 777,657 tỷ đồng/3.485,98 tỷ đồng, đạt 22,3% kế hoạch. 

c) Về Xúc tiến, thu hút đầu tư:  

Từ đầu năm 2020 đến nay (ngày 15/6/2020), UBND tỉnh đã cấp quyết 

định chủ trương đầu tư cho 19 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư 1.276,73 tỷ 

đồng; bên cạnh đó đã chỉ đạo các Sở, ngành và đơn vị liên quan tăng cường 

công tác hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án (
3
). 

2. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đảm bảo việc làm cho ngƣời lao 

động, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội: 

a) Tình hình hoạt động của doanh nghiệp: 

Tính đến ngày 15/6/2020, trên địa bàn tỉnh có 79 doanh nghiệp, 603 hộ 

kinh doanh giải thể; có 308 doanh nghiệp, 2.058 hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt 

động do tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh 

                                                 
3
 Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 06 dự án: Văn phòng làm việc kết hợp cơ sở thu mua, buôn bán sản 

phẩm nông nghiệp sau thu hoạch tại xã Ea Týh, huyện Ea Kar của Công ty cổ phần Xây dựng Quyết Thắng; Cửa 

hàng kinh doanh xăng dầu Võ Dũng tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ của Công ty TNHH Thương mại – 

Xăng dầu Võ Dũng; Nhà máy điện gió Ea Nam tại tỉnh Đắk Lắk của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung 

Nam; dự án điện gió Buôn Hồ 3 của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk; 02 dự án Nhà máy điện gió 

tại địa bàn các huyện Ea H’leo, Cư M’gar, Krông Búk và thị xã Buôn Hồ của Công ty TNHH đầu tư VNM. 
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Covid-19 đã tạm lắng xuống và hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần đi vào 

hoạt động trở lại nhưng vẫn còn khó khăn do chịu ảnh hưởng từ các hệ quả của 

dịch. Tuy Nhà nước đã ban hành các chính sách gia hạn thời gian nộp thuế, tiền 

thuê đất  nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhưng vì bị ảnh hưởng lớn từ dịch nên 

doanh nghiệp chưa thể phục hồi hoàn toàn như ban đầu; hầu hết các doanh 

nghiệp đang tập trung thu hồi vốn, hạn chế mở rộng sản xuất. 

b) Tình hình hoạt động của hợp tác xã: 

Tính đến ngày 15/6/2020, toàn tỉnh có 27 HTX đăng ký thành lập và 02 

HTX giải thể; có 435 HTX hoạt động, 116 HTX ngừng hoạt động, tồn tại hình 

thức đang thực hiện thủ tục giải thể. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX bị ngưng trệ, hàng hóa tồn đọng 

nhiều, doanh thu giảm sút (chỉ có khoảng 10 HTX đã thực hiện liên kết sản xuất 

gắn với tiêu thụ sản phẩm với Công ty Đắk Man, Công ty XNK 2/9 nên không 

bị ảnh hưởng nhiều do đã thực hiện ký kết hợp đồng từ trước). 

c) Các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn: 

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên 

địa bàn chủ động cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản 

xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét 

duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp 

thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn 

giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn 

do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Cục Thuế tỉnh chủ động nắm bắt khó khăn do tác động của dịch Covid-19 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX trên 

địa bàn tỉnh; triển khai việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 

41/2020/NĐ-CP; triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt 

hại do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý cho 

người nộp thuế theo quy định. Kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét 

điều chỉnh các chính sách miễn, giảm hoặc kéo dài thêm thời gian nộp các 

khoản thuế, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội nhằm giảm gánh nặng tài chính cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá, cắt giảm TTHC, khẩn trương hoàn thiện 

các thủ tục đầu tư theo quy định để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhanh chóng 

thực hiện dự án, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; chủ động nắm bắt, giải 

quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh 

doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan  

Thông tin thường xuyên, kịp thời tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng 

nông sản, đặc biệt là tình hình thị trường Trung Quốc và các nước Châu Âu đến 

doanh nghiệp, HTX được biết, tiếp cận thông tin nhanh nhất; chủ động hướng 

dẫn, khuyến nghị các mặt hàng nào cần xuất khẩu, nước nào cần xuất khẩu mặt 

hàng gì để doanh nghiệp có định hướng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong tình 
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hình dịch bệnh hiện nay (đặc biệt là thị trường mới). 

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách, các gói kích cầu nhằm giúp 

doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khó khăn do tác động của dịch, sớm khôi 

phục hoạt động sản xuất kinh doanh. 

IV. ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ TỔNG HỢP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN VỀ 

CÁC ĐỐI TƢỢNG BỊ ẢNH HƢỞNG VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG BỞI 

DỊCH COVID-19 

1. Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh với nội dung 

phong phú và đa dạng: Cập nhật kịp thời, thông tin chính xác về tình hình dịch 

tại địa phương; tuyên truyền về các khuyến cáo phòng chống dịch của ngành y 

tế đến cộng đồng; kịp thời xử lý các thông tin không chính xác trên mạng xã hội.  

2. Truyền thông bằng nhiều hình thức (Đài phát thanh, truyền hình, báo, 

loa phát thanh, xe truyền thông di động, truyền thông trực tiếp...); Đài Phát 

thanh Truyền hình tỉnh triển khai truyền thông với 03 thứ tiếng: Kinh, M’nông, 

Ê đê về công tác phòng chống Covid-19. 

3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Chính trị - Xã hội 

trên địa bàn tỉnh (Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ ) tăng cường các 

hoạt động truyền thông chung tay phòng chống dịch bệnh. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHHĐT ngày 

03/4/2020 tính đến ngày 15/6/2020; UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo để Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:     
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh;               

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;     

- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH (Ph 6b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Nghị  
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