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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ TÀI CHÍNH  

 
Số: 1592 /TB-GĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 5 năm 2020 

THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc phân công báo cáo phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, thúc đầy đầu tư công và hỗ trợ dự án đầu tư 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến ngày 06/5/2020 
của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản 

xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid -19; trong đó: giao 
Sở Tài chính rà soát, báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý gửi 

UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và đầu tư trước ngày 08/5/2020. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời, đầy đủ; Ban Giám đốc 

Sở yêu cầu Trưởng các phòng khẩn trương thực hiện, báo cáo một số nội dung 
gửi phòng Ngân sách trước 11h00 ngày 08/5/2020; cụ thể như sau: 

1. Phòng Tài chính doanh nghiệp: 

- Phương án điều chỉnh, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp, thu hút đầu tư trên địa bàn như: Chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh 

doanh và doanh nghiệp theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018; 
các chính sách khác hỗ trợ doanh nghiệp (nếu có). 

- Nội dung, giải pháp về hỗ trợ tiền điện, tiền nước theo lĩnh vực quản lý 
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh 

2. Phòng Giá công sản: 

- Rà soát, dự kiến phương án giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh trong các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường, Văn hóa thể thao và 
du lịch, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động, Tư pháp, Đăng ký kinh 

doanh…, phương án giảm giá thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp trên cơ sở 
giảm khung giá thuê đất của nhà nước đối với quy hoạch đất công nghiệp để thu 
hút đầu tư. 

- Nội dung, giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý hỗ trợ giảm giá điện, giá nước 
sinh hoạt cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn; phương án điều chỉnh giá 

các mặt hàng đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp nhà nước định giá. 

3. Phòng Tài chính đầu tư: 

- Rà soát, báo cáo một số nội dung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải 
ngân nguồn vốn đầu tư. 

- Nội dung giải pháp về giao kế hoạch vốn đầu tư hằng năm để đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện dự án; Giải ngân nguồn vốn và điều chuyển nguồn (nếu có); 

- Công tác quyết toán dự án hoàn thành. 

- Một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý trong quá trình tổ chức triển khai 

thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. 
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- Phương án bổ sung một số cơ chế chính sách theo Nghị quyết số 
86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh … đảm bảo phù hợp với 

tình hình thực tế trong điều kiện phòng chống dịch. 

4. Trên cơ sở các nội dung, giải pháp của các phòng; phòng Ngân sách 

tổng hợp chung và báo cáo khả năng cân đối Ngân sách địa phương để góp phần 
tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp; tham mưu Ban giám đốc và báo cáo 

UBND tỉnh trước 17h30 ngày 08/5/2020. 

Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện các 

nội dung trên. 

Đây là nội dung rất quan trọng, đề nghị Trưởng các phòng quan tâm, triển 

khai kịp thời thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Các phòng: NS, TCĐT, TCDN,  Giá CS, VP; 
- Lưu: VT, NS. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phùng Thị Nguyệt 
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