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Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

 

 Thực hiện công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17 tháng 9 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công,  

 Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 

17 tháng 9 năm 2020. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: 

1.1. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bám sát tình hình sản xuất kinh 

doanh đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp và trên địa bàn từng 

huyện, thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp kịp thời 

nhằm khắc phục, hỗ trợ, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho 

doanh nghiệp và người dân. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; quan tâm đẩy 

mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều 

kiện thuận lợi nhất về mặt bằng, đất đai, tín dụng, thủ tục hành chính, nguồn 

nhân lực,… Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách 

hành chính, tạo điều kiện để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội.  

1.2. Rà soát, nghiên cứu các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành, 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, 

đảm bảo các cơ chế, chính sách phải phù hợp với tình hình thực tiễn đối với 

nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư của 

Nhà nước; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới, sáng tạo, ứng 

dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để tăng năng suất.  

1.3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 



 

 

2 

bức xúc của người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách và trên địa 

bàn; đề xuất các biện pháp, phương án trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh 

doanh. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm chậm, gây 

phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp. 

1.4. Thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, chú trọng thị trường trong nước, 

trong tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, 

giải pháp kích cầu tiêu dùng; tổ chức tốt việc đưa hàng hóa, dịch vụ đến các 

khu dân cư, khu công nghiệp, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống,… 

1.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại 

điện tử và các mô hình kinh doanh mới phù hợp với thực tế của tỉnh; thực 

hiện tốt các chương trình xúc tiến thương mại, nghiên cứu để mở rộng thị 

trường xuất khẩu đối với những sản phẩm của tỉnh; đẩy mạnh phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ phù hợp sản xuất kinh 

doanh và tiêu dùng trong nước. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về huy 

động vốn, tín dụng, tài chính - ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí, thủ tục 

hành chính về xuất nhập khẩu, hải quan… gắn với các chương trình kích cầu 

tiêu dùng trong nước, trong tỉnh và thúc đẩy, mở rộng thị trường xuất khẩu. 

1.6. Tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh 

mẽ giải ngân vốn đầu tư công, bao gồn cả nguồn vốn ODA, tạo động lực 

góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao 

động theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy và Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Khẩn trương thực hiện Kết luận số 877-KL/TU ngày 11 tháng 9 năm 2020 

của Tỉnh ủy về kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kỳ thứ 59) và 

Thông báo số 62/TB-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết luận cuộc họp về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, 

công chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; 

xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình làm chậm, gây khó khăn, nhũng 

nhiễu, vi phạm quy định, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí về đầu tư công. 

1.7. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ người 

lao động, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân và các 

nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi 

trường, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Chủ 

động chuẩn bị phục vụ, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

 2. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có 

trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản này; 
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tập trung quán triệt, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị tận tụy, nhiệt tâm, trách nhiệm với công 

việc; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, tạo 

thuận lợi và luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp nỗ lực vượt qua 

khó khăn, thách thức. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết. Chủ động tham 

mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh;               

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;      

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH (Hth60). 

  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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