
UBND TINH Li?NG SIN CONG HOA xA HOT  CHU NGHTA VIT NAM 
ffl1P HQI DOANII NGHI1P TINH Dócláp— Ttdo—IjgjjhP/nc 

S: 'H /BC-HHIDN Lçzng Sun, ngày023 tháng 3 nàm 2020 

BAO CÁO 

yp tlnh hlnh hoit dng san xuât kinh doanh cüa Doanh nghip 

trong giai doin ãnh hu'&ng cüa djch Covid-19 

cong van s 376ISKRDT-DKKD ngày 19-3-2020 cüa S& K ho.ch và 
am tInh hInh hoat dng và khó khàn vuóng mac cüa Doanh nghip b 

ânh hithng djch bnh Covid-19. 

Ngay sau khi có chi thj 1 1/CT-TTg ngày 04-3-2020 cüa Thu tung ChInh phü 
v cac nhini v1i, giài pháp cap bach tháo g khó khãn cho san xuât kinh doanh, bão 
darn, an sinh x hi frng phó vâi dch Covid-19, BIHDN tinh d có cong van so 
06/HIHIDN gri các doanh nghip thành viên V/v cp nht báo cáo tInh hlnh hott dông 
SXKD cüa doanh nghip bi ành huông dch brih Covid-19. Hip hi doanh nghip 
tinh tng hgp nhtthg van dê can quan tam giài quyêt, ho trçi, gitip d doanh nghiêp 
theo chi thj 1 1/CT-TTg ngày 04/3/2020 cüa Thu tuó'ng ChInh phü, cii the nhu san: 

1. Bi vó'i các doanh nghip thirong mti, djch vit, du ljch: Tlnh hlnh djch 
Covid-19 d. trirc tiêp lam dlnh tr ngãnh du lich: diem tham quan du ljch yang khách, 
các djch vii 4n tài, xe du 1ch, khách stn, nhà hang, cua hang lien quan den khách du 
ljch và djch vi... khOng có khách du ljch nên không có doanh thu, thâm chI môt so 
Tour dA có kê hotch dêu bj hüy khi büng nO dch nhiêu 11th; Các dan v gap rat 
nhieu kho khan vi vn phài chi phi van phông, chi phi bào hiêm tôi thiêu cho can b 
nhân viên. 

- Các don v thtrong md, phân phi Hang hóa djch vi giàm do nhu cu giám din 
dn doanh thu giàm; Hang ton kho cao. Linh vrc nhà hang, khách sn ánh huxng 
nghiêm tr9ng do Ling Son là mt tinh biên giói tiêp giáp vói Trung Quôc là no'i bung 
phát djch, dn den tam l cüa khách du ljch khOng dam ghé tham. Dc bit là theo chi 
dio cüa Chinh phü, khOng tO chuc các l hOi,  tçi tp noi dOng nguth. H qua là luçng 
khách du lch den vói Lang San trong tháng Giêng vra qua gari nhu khOng có các 
doàn tour d.t truâc dêu hu9' ljch, doanh thu tfi du ljch giàm sut nghiêm tr9ng. Các co 
quan doàn the tránh tp trung nai dOng nguäi, tam l cUa ngithi dan dê phông dch, 
doanh thu khach nOi dia cung bi anh huong Doanh nghiêp dung truoc bai toan vn 
phài dam bào sap êp cOng vic, luong phi cap, bào hiêm cho can b quàn lb" và 
nhân viCn trong khi doanh thu giãm manh  gay áp 1rc rat lan so vái các nhà hang, thng 
doanh thu chua bang 20% so vói cüng k nam ngoái. Giá các mt hang nguyen 4t 
lieu, dc bit là thçrc phâm trong nhüng tháng truac và sau Têt khOng n dinh, phn 
lan là tang len, cii the thu giá thjt lgn, tht gia cam, ran cü qua. Nguôn cung han ch. 



Doanh nghip phái bó them chi phI mua do bâo h lao dng cho can b nhân viên, 
tang cthng vic v sinh, diet tràng, khir khuân. Tuy nhiên, trong suôt thi gian qua, 
dê tIm kiêm mua duçc các rnthàng nhu khâu trang, nuó'c tha tay diet khun gp rt 
nhiu khó khän. Giá cà biên dng bat thuO'ng, các dan vj y tê. 

2. Dôi vó'i các do'n vi san xut: 

- V vIt lieu dãu vão: Vâi t trgng 70% nhp khãu vt 1iu du vào phuc vçi 
cho hot dng san xut 1p rap cüa doanh nghip ti'r các nhà cung cp Trung Quc. 
Tnrâc tInh hInh diên biên phrc tp và khó 1ung cüa djch Covid-19 tir tháng 12/20 19 
tti Trung Quc dà ânh hung dc bit rö rt tâi hot dng san xut 1p rap ciia. các 
doanh nghip, mt so don v lien doanh hgp tác dâu tu' thuê ngun lao dng chuyên 
gia, lao dng k5 thi4t. 

- V lao dng: toàn b 4t lieu cOn tn kho chi dam bào Cong vic cho b phn 
san xut 1p rap crn ching. Sau khi bet vt lieu, toàn b nhân sir khi san xut dà 
nghi chO' vic và tránh djch, cOn 1i 20% nhân si khOi van phOng lam viêc 1 
buôi/ngày hoc thrc hin cOng vic tti nhà. Toàn b tin lu'ang và các khoàn phii cp 
cüa can bQ cOng nhân viên trong doanh nghip van chi trâ dü 100%, rnc dU không cO 
doanh thu nhu'ng toàn b chi phi cho cOng tác 4n hành bO may vn phài thuc hiên 
dn den doanh nghip dà gp khOng It khó khàn dê duy tn hot dông cong ty và vi~a 
lam cong tác tu' ttthng cho nguOi lao dng cüng nhu' khách hang. 

V thj tru'O'ng: Sic mua cüa thi tru'ng giàm so vi cUng kS'  các narn truóc do 
tam l cüa ngithi tiêu dung can u'u tiên cOng tác chng djch, rnt so mat hang do cOng 
ty cung üng thj tru'Ong can nhung khOng dáp ing du'gc do không nhâp duo'c du vao 
d san xut. 

3. Trong iinh vrc kinh doanh Xuãt nhp khu: Co th nói day là lTnh vic bi 

ành huO'ng tue thl và nng Ii nhât, do dôi tác, bn hang, thi tru6ng xut nh.p khu 

cüa doanh nghip chü yêu là Trung Quc nai kh&i nguOn cüa djch bênh Covid -19. 

Ngay tui dâu näm 2020 do ành huO'ng cüa dlch  bnh nay hot dng thông thuong giUa 

Vit Narn, Trung QuOc qua cü'a khâu duO'ng bO hoàn toàn bj dInh tr và cho dn nay 

sau han hai tháng k tU' ngày cOng b djch bnh các hot dng xut nhp khu qua 

du'Ong bO rnâi chi bt du khO'i dng trO li nhu'ng vn gp rt nhiu khó khan, tth 

ngi. Cong tac chng djch ti Trung OuOc nhiêu tinh thành nhu VU Han, Giang TO, 

An Huy... b each ly bitt 1p hang khOng xut ra duc; cac tinh thành khac nhà may xi 

nghi hot dng tth li muon ban so vó'i dir kiên, s lu'gng cong nhân thiu ht nen 

cac don hang giao ra phân ion thirc hin không dung tin d thOi gian. Tai cac cCra 

khtu biên giâi dt lin do hmn chC xuât nhip khâu, xuât nhap cành vâi Trung Quc 

nen vic di li, giao djch rt khó khän. MOt  so cua khu dugc xut nhâp khu hang 
hóa, do phia Trung QuOc cOng tác phun djch 1di' trUng, khai bao kim dich châm tin 



d, thai gian cha dcii xp hang lam thu titc thung mt 2 dn 4 ngày Ca bit có xc 

hang dqi dn 6 ngày, gay nén tInh trtng r dung hang hóa, phát sinh nhiu chi phi, tn 

kern thai gian cüa doanh nghip. Các cira khu dumg môn, li ma, cp chg duang 
biên chua duçc thông quan hang hóa gay ách thc, ün r trong các khu virc kho bäi tap 

kt hang câ phIa Trung Quéc và Vit Nam. ,Trong nuOc nhiu ngun thông tin v& djch 

bnh không chInh xác lan truyn trên các trang ming lam cho tam 1 nguai dan hoang 

mang, nhiu khách hang, bn hang trong nuâc con dang thäm dO, suy xét chua dam 
trin khai các &rn hang cho san xut và kinh doanh. Hoit dng djch vi kho bãi không 

có doanh thu do Djch bnh; Hang 1inh và hang nông sãncüa cac khách thn d9ng nhieu 

trong kho lnh, trong do Co mt s khách hang d hO 1i hang hin dang lu'u trong kho 
lnh; Lao dng không có vic lam; Do cá cua khu phi dóng nên thai gian hang hóa 

iuu xc, km bai kéo dài dn dn mt nhiu chi phi cho doanh nghip, hang hóa không 

xut dugc sang Trung Quc, không nhp duçc hang tir Trung Quc v ânh hithng dn 

san xut cüa doanh nghip. 

4. Các doanh nghip xây ding: V du tu dix an các hot dng din ra bInh 
thuang, cong tác dn bü GPMB, thi cong cc' bàn không bj ành hu&ng nhiu, dang 
trin khai theo tin d và k hotch dâ d ra. Cong tác h sa dir an gp nhiu khó khän 
hcm do cc' ch diu hành cO nhiu bin dng, thay di, ãnh huang cüa djch bênh 
Covid — 19; Do dc thu cOng vic cn tuyn lao dng thai vçi nhung do dich bênh 
covid- 19 nên nhu cu tuyn lao dng thai vii rt khó khän và ngun cung cp 
nguyen v.t lieu cüng khO khàn hon nàm ngoái rt nhiu. VI 4y së ành huang rt lan 
dn tin d thi cOng cüa cong trInh dn dn thiu vn d chi phi d np thu, BHXH, 
chi phi mua ngyên 4t lieu. 

Can cir vào nhüng ành huO'ng do djch bnh Covid -19 di vai các doanh nghip 
trong mt s lTnh vçrc ngành ngh qua thng hp nhanh cüa rnt s don vj hi viên 
tmnh hInh ci th& d giài quyt tlnh hmnh khO khän Hip hi và các doanh nghip d 
xut kin nghi. nit s ni dung sau: 

I .Tinh tip tc cài cách thu tic hành chinh to diu kin cho doanh nghip phát 
trin, i.ru tiên thanh toán nçi d9ng xay dirng cc' bàn cho các don vj, sam thông báo k 
hoch các dir an du tti cOng, du tu di,r an d có k hotch, uu tiên hach toán, ung vn 
trén cc' sa cac hqp dng dir an du tLr xay dng, cai cách thu tic hành chInh, giãm thai 
gian xét duyt, thm djnh, dày nhanh vic giài phóng mt bang d cac doanh nghiêp 
cO diu kin khai cOng xày dirng. Thc hin nghiêm chi thj s 20/CT-TTg càa Thu 
tuang ChInh phü kliOng thanh tra ngoai k hoch, cc' quan Thuá, Hài quan không t 
chuc kiêrn tra djnh k' trong näm 2020 dôi vâi cac doanh nghip khOng cO du hiu vi 
phtm. 



2. Chinh sách ngân hang: Nâng cao khá näng tip ctn vn vay cho doanh 
nghip; co câu 1i thô'i htn trã nci, xem xét min giãm läi vay, tang các khoân vay u'u 
dài, min giám phi dch vit.. 

3. ChInh sãch thuê: D nghj xem xét co' ch min giãm/chrn nôp di vo'i môt 
s 1oü thuê, phI, I phi cho các doanh nghip, Giãm, cho chrn np thu GTGT, Thu 
TNDN, và các 1oti thuê khác, giàrn và gia hn thà'i gian np thu và tin thuê dt. 

4. Di vó'i bão him xà hi: dé nghj cho ttm drng dóng BHXH dn ht tháng 
12-2020 và không tInh lãi chrn np dôi vii các dan vi np chrn. 

Dt nghi. LDLE) hu'ó'ng dn lüi thOi dim dóng kinh phi cong doàn phü hop. 

5. Giãm chi phi câu &thng dOi vó'i cácdo'n vj 4n tài hang hóa; Diu chinh chi 
phi Iu'u kho tti các ben bAi trên ctra khâu biên giri. 

6. D nghi. tang cuô'ng kMm tra, kim soát vic cung irng cac mt hang y 
phc vii phOng djch nhu khâu trang, nu'ó'c rira tay dC 1m?i  nguM có diêu kin mua sir 
ding. 

7. D nghj Nhà nuâc kiêrn tra, rà soát các rnt hang nhu yu phm, giá cà thuc 
phrn trên thi truO'ng dê tiên hành bInh on giá cüng nhu' hn chê tang chi phi du vao 
cho doanh nghip. 

Trén co' s chi thj cüa Thu tuó'ng ChInh phü ye vic tháo go' khó khän cho san 
xut kinh doanh dam bào an sinh xa hi, hu'ó'ng dn cüa các b ngành Trung uo'ng, 
các co' quan lien quan trên da bàn tinh can lam vic ci.i the vó'i các doanh nghiêp, 
ngoài nhcrng quy djnh cüa Trung u'ang, can có các giãi pháp ci th d h tro' các 
doanh nghip dja phuang trén dja bàn tinh. HFIDN tinh dang tiêp tiic t.p hop d hoàn 
thiên báo cáo trên. 

Trên day là tong hop báo cáo nhanh tInh hinh hot dng san xut kinh doanh 
cüa Doanh nghip trong giai doin ành hu'ông ciia djch Covid-19 và nh&ng d xut 
kin nghj Hip hi DN tOng hop báo cáo UBND tinh và CáC co' quan lien quan d có 
giài pháp kp thO'i tháo gO' khO lthän giüp các doanh nghip giàm thiêu tOn that, tiêp 
tçic duytri các hot dng san xuât, kinh doanh, du tu' gop phân thçrc hin tOt kê hoach 
phát triên kinh tC - xã hOi  näm 2020 và các nàrn tiCp theo. 

Xin trân trpng cam an! 

No'i nhiIn: 

- UBND tinh (B/c); 

- So KHDT, 

- SO' Cong thu'o'ng, Cçic Thus, BHXH, 

Ngân hang NN;J LcW' 
- BTV,BCH HHDN; 

- Lu'u VP. 
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