
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 367 /SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày 19  tháng 3  năm 2020 

V/v nắm bắt tình hình hoạt động và khó 
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bị 

ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 

  

  

 Kính gửi:  
 -  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
 -  Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
 -  Hội doanh nhân trẻ; 
 - Các doanh nghiệp hoạt động  sản xuất, đầu tư, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh. 
 

 Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường và ngày càng lan rộng của 
dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Các hoạt 
động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh 
vực dịch vụ ăn uống, lưu trú, nhất là du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt. Nhiều doanh 
nghiệp trên địa bàn phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động 
kinh doanh. 

Với tinh thần chỉ đạo hành động của Thủ tướng Chính phủ thực hiện 
“nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp cấp bách 
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với 
dịch Covid-19. Để nắm bắt được kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh và các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch 
bệnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:  

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hội doanh 
nhân trẻ: Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
các doanh nghiệp hội viên và tổng hợp kịp thời các khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gửi về Sở Kế hoạch và 
Đầu. 

- Các doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh: phản ánh tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc của đơn vị và 
kiến nghị hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và 
Đầu. 

Sở Kế hoạch và Đầu có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đề xuất với Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

(Ý kiến, kiến nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn, địa chỉ: Số 02, 
đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
hoặc gửi qua email: phongdkkdls@gmail.com; Điện thoại: 02053 812488) 
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 Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được thông tin và sự phối hợp của 
các quý Hội và các doanh nghiệp./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- UBND các huyện, Tp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở (đăng trên trang TT của Sở 
KHĐT); 
- Lưu: VT, ĐKKD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 
  
 

 
 

 Phùng Thị Thanh Nga 
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