
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                          _____________________________________________ 

Số: 3874/VPCP-NN 

V/v giải pháp tháo gỡ khó khăn đối 

với khu vực KTTT, HTX do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19  

 

 Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020 

Kính gửi: 

 - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông 

vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

          - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

          - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2571/BKHĐT-HTX 

ngày 20 tháng 4 năm 2020) về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và một số giải 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với khu vực kinh tế tập thể, 

hợp tác xã, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: 

 1. Cơ bản đồng ý với báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản 

nêu trên.  

 2. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19; 

giao các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, giải 

pháp như sau:  

 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đôn đốc các địa phương thúc 

đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực của các hợp tác xã sản xuất và chế 

biến trong nông nghiệp, chủ động cơ cấu lại sản phẩm, định hướng lại đầu tư, 

chuyển sang sản xuất các sản phẩm gắn với thị trường, nâng cao tỷ trọng chế 

biến sâu, tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất nông 

nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác phát hiện, kiểm soát 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

 - Bộ Công Thương: Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và cơ quan liên quan, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để phát 

triển thị trường nông sản; tăng cường công tác quản lý, dự báo, thông tin về 

thị trường nông sản để hạn chế tình trạng được mùa mất giá; nghiên cứu, đề 
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xuất và mở rộng các thị trường đối với các mặt hàng xuất khẩu nông sản; đẩy 

mạnh triển khai chương trình xúc tiến thương mại quốc gia phục vụ cho hoạt 

động xuất khẩu các mặt hàng nông sản có ảnh hưởng từ dịch bệnh; 

 - Bộ Tài chính: Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định về gia hạn thời hạn nộp 

thuế, các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn; nghiên cứu giảm phí, lệ phí 

liên quan đến logistics, thủ tục hải quan để tạo điều kiện cho hợp tác xã giảm chi 

phí và nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất và xuất khẩu hàng hóa; khẩn 

trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của 

hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ trung ương đến địa phương.  

 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ưu tiên, tập trung nguồn vốn cho vay 

đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục thực hiện cải cách 

thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình cho vay nhằm đáp ứng nhanh nhu 

cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân. 

Nghiên cứu, đề xuất gói tín dụng ưu đãi cho các hợp tác xã vay để xây dựng kho 

bãi, nhà xưởng chế biến, bảo quản nông sản, tái cấu trúc sản xuất ngay sau khi 

hết dịch. 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất các 

giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập 

thể, hợp tác xã, tiếp tục theo dõi sát tình hình, chỉ đạo thực hiện, trường hợp vượt 

thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

 - Các Bộ: Giao thông vận tải; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao, Du lịch:     

Đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho các hợp tác xã vận tải hành khách, vận chuyển 

hàng hóa xuất nhập khẩu, các hợp tác xã xây dựng, du lịch nhằm hạn chế giảm 

thiểu doanh thu cho các hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Đảm bảo sử 

dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương theo các cơ chế, chính sách đã ban 

hành, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách 

của trung ương đã ban hành đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Chủ động xây 

dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác hướng dẫn, vận động cộng 

đồng doanh nghiệp và người dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, 

phối hợp với cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh. Tăng cường 

rà soát quy hoạch sản xuất trên địa bàn, chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực 

địa phương, Chương trình mỗi xã một sản phẩm; phối hợp với các cơ quan liên 

quan chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích người dân phát triển công nghệ chế biến 

sau thu hoạch, sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu.  
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 Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương liên 

quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP; PTTgCP Trịnh Đình Dũng; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,  

  Trợ lý TTg, PTTg Trịnh Đình Dũng; 

  các Vụ: KTTH, KGVX, CN, ĐMDN; 

- Lưu: VT, NN (2b) Hg 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 Nguyễn Cao Lục 

 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2020-05-18T11:04:03+0700
	Hà Nội
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




