
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:  3369 /UBND-TH  Tuyên Quang, ngày 11 tháng 9 năm 2021 

V/v thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của 

Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, 
hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 

 
 
 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

 Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính 

phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 

COVID-19,  

 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tổ chức quán 

triệt, chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của 
Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021. Trong đó, tập trung vào 

những nội dung chủ yếu sau: 

 1.1. Quan điểm  

(1) Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh và người dân toàn tỉnh; đẩy mạnh việc tiêm vắc xin cho người dân; 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính 

mạng, sức khỏe của người dân, đồng thời hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhưng phải bảo đảm 

an toàn phòng, chống dịch bệnh; có lộ trình, kế hoạch cụ thể để doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong trạng thái bình thường mới; chủ động xây 

dựng các giải pháp phù hợp, hiệu quả từng bước thích ứng an toàn với dịch bệnh. 

(2) Kiên trì, quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm 

"Chống dịch như chống giặc”; đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, 
chống dịch và sản xuất kinh doanh; “Chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống 

dịch”, “Lợi ích hài hòa - rủi ro chia sẻ”, “An toàn mới sản xuất, sản xuất thì phải an 
toàn”; chú trọng hiệu quả, không phô trương hình thức, nói đi đôi với làm; lấy 
người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh làm trung tâm phục vụ, đồng 

thời là chủ thể tham gia phòng, chống dịch. 

(3) Tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trên nguyên tắc khó khăn, vướng mắc ở cấp nào, địa phương nào thì cấp đó, 
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địa phương đó phải chủ động, kịp thời, tháo gỡ, giải quyết, đề cao trách nhiệm cá 
nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, 

gây ùn tắc trong lưu thông hàng hóa; trường hợp vượt thẩm quyền, phải chủ động 
báo cáo cấp trên trực tiếp xem xét, xử lý; tập trung triển khai ngay các biện pháp 

tháo gỡ những điểm nghẽn, ách tắc với phương châm “sớm nhất - hiệu quả nhất” 
nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh. 

(4) Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng các mô hình sản 

xuất, kinh doanh hiệu quả và an toàn phòng, chống dịch. Tăng cường phối hợp giữa 
các sở, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử 
lý các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

(5) Mở rộng và bảo vệ chặt chẽ vùng an toàn dịch bệnh nhằm thúc đẩy sản 
xuất, kinh doanh; kiểm soát dịch bệnh và ổn định sản xuất, kinh doanh tại khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, các khu vực, địa bàn sản xuất, kinh doanh, chế biến các 
sản phẩm nông nghiệp, kiên quyết không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, cung 

ứng lao động. 

 1.2. Mục tiêu 

(1) Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

(2) Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-19. 

(3) Đến hết năm 2021 phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sau: 

- Khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hưởng chính 

sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh. 

- Đại đa số các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh 

doanh quay trở lại hoạt động. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách gia hạn nộp thuế; miễn, giảm 
thuế, phí, tiền thuê đất; hỗ trợ giảm tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, các chính 

sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động,... cho các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 

COVID-19. 

 1.3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới 

 (1) Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, 

chống dịch 
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 - Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động thực hiện 

các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh an toàn, 

hiệu quả; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, góp phần 

đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao động. 

 - Sở Y tế: Tiếp tục phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn vắc xin phòng COVID-

19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh; xem xét để bổ sung các đối 

tượng ưu tiên tiêm, bao gồm người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực, địa bàn sản xuất, kinh 

doanh, chế biến các sản phẩm nông nghiệp; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh hoạt động trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa; người làm việc tại các công 

trình quan trọng của tỉnh; người lao động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao. Tiếp 

tục bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển 

sản xuất, kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực cần thiết khác. Căn cứ hướng dẫn 

của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và các điều kiện cần thiết đối với người lao động 

làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để sớm được tham gia lưu 

thông và các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 - Sở Thông tin và Truyền thông:  

 + Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, 

phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phổ biến, tập huấn và đẩy 

mạnh triển khai kết nối nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa tới 100% cấp 

huyện, cấp xã; triển khai thực hiện Sổ tay điện tử hướng dẫn ứng phó với COVID-

19; xây dựng cổng thông tin về các văn bản chỉ đạo, điều hành chống dịch, góp 

phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong công tác 

phòng, chống dịch. 

+ Ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo về việc xây dựng nền 

tảng công nghệ số: Nghiên cứu, đề xuất và triển khai xây dựng nền tảng công nghệ 
số để tích hợp, hướng dẫn triển khai đồng bộ và thống nhất phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc tiêm chủng, xét nghiệm, khai báo y 
tế, cấp luồng xanh, chứng chỉ xanh,... nhằm đảm bảo thông tin tập trung, chính 
thống, nhanh chóng, thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh và người dân. 

+ Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên 

truyền kịp thời về tình hình dịch bệnh, chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, 
Nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan về phòng, chống dịch bệnh; củng cố niềm 

tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất kinh doanh; nhân 
rộng những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, kinh nghiệm hay gắn với đảm 

bảo an toàn dịch bệnh. 
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+ Tăng cường truyền thông về tác dụng, hiệu quả của việc tiêm chủng vắc 
xin; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận hạ tầng công nghệ 

thông tin để phục vụ làm việc trực tuyến, từ xa; xử lý nghiêm việc đưa tin thiếu 
chính xác, chưa được kiểm chứng, xuyên tạc gây hoang mang trong Nhân dân theo 

quy định pháp luật. 

(2) Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an 

toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng 

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  

+ Cùng với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ động nghiên cứu, 
thống nhất phương án, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng 
với diễn biến dịch bệnh ở tỉnh và điều kiện thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ cho người lao động 
tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, 

an toàn cho người lao động. 

+ Đánh giá đầy đủ khả năng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trong việc đáp ứng yêu cầu an toàn phòng chống dịch khi áp dụng các mô hình: 
“Một cung đường, hai điểm đến”, “Ba tại chỗ”, “Ba cùng”... và các mô hình phù 

hợp để áp dụng khi đáp ứng điều kiện an toàn, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. 

+ Vận dụng sáng tạo, linh hoạt cách làm hay, mô hình hiệu quả vào thực tế 

của tỉnh; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để hỗ trợ, giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

+ Tập trung tháo gỡ triệt để tình trạng ách tắc, đứt gãy chuỗi cung ứng, vận 
chuyển hàng hóa do bất cập trong thực thi các quy định, thủ tục về phòng, chống 

dịch COVID-19, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương; không tạo ra 
các loại giấy phép “con”, các điều kiện cản trở lưu thông hàng hóa, không để xảy ra 

tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

+ Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu 

hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng nông sản của tỉnh. 

- Sở Giao thông vận tải: Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải thực 
hiện thống nhất “luồng xanh” vận tải đường bộ, liên tỉnh, liên vùng để vận chuyển 

hàng hóa an toàn, thông suốt trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, 
thuận lợi; không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu thông hàng 

hoá, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và vật tư, 
nguyên liệu sản xuất; không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

- Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố: Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, hàng hoá quan 
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trọng, thiết yếu đối với sản xuất và đời sống, không để lợi dụng tăng giá; cung cấp 
thông tin thị trường, nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hoá; hỗ trợ các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến; 
kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm trên môi trường số; tiếp tục hỗ trợ Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy mạnh 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong tỉnh, trong nước và mở rộng 

xuất khẩu hàng hóa của tỉnh. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công 

Thương, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, hiệp hội, ngành hàng tổng hợp tình 
hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã; chủ động, kịp 
thời triển khai các giải pháp tháo gỡ, không để đứt gãy sản xuất, đảm bảo cung ứng, 

tiêu thụ, nhất là lương thực, thực phẩm, các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu trong 
phòng, chống dịch bệnh. 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh căn cứ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam để chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh 

triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn vay cho doanh 
nghiệp, hợp tác xã. 

(3) Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

- Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố: Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và nguồn huy động 

đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho phòng, chống dịch COVID-19, 
tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí xét 
nghiệm COVID-19 cho người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh đóng trên địa bàn thông qua các cơ sở xét nghiệm. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì triển khai thực hiện chính 

sách liên quan đến giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm xã hội ngắn 
hạn nhằm kịp thời hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh và các đối tượng sử dụng lao động khác  sau khi được ban hành và có hướng 
dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên 
quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 

28/8/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) 
cho các khách hàng sử dụng điện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật; 

bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để bị trục lợi chính sách. 

- Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính: Triển khai thực hiện các chính sách về giãn, 

giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh: Tham mưu, đề xuất và triển 
khai thực hiện về việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các 

https://luatvietnam.vn/dien-luc/nghi-quyet-97-nq-cp-chinh-phu-208439-d1.html
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doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang khai thác khoáng sản theo quy định 
của pháp luật. 

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 
huyện, thành phố tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ pháp lý, trong đó có 

giải quyết tranh chấp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của 
pháp luật. 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục thực hiện các 
chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

(4) Tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia 

- Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố: Áp dụng thống nhất quy định cách ly y tế tập trung đối với 
người nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Sở Lao động - Thương binh vã Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 
Căn cứ các quy định hiện hành để nghiên cứu, tham mưu có giải pháp hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp tại tỉnh thu hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc trong các 
khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp; chủ động xây dựng phương 

án hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về, 
góp phần đảm bảo an sinh cho người lao động và trật tự an toàn, xã hội. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao: 

- Trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị 
quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại văn bản này, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; kịp thời 
động viên, khen thưởng những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, 

chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh, kết hợp tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động 
người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện các quy định, xử lý 

nghiêm các trường hợp không tuân thủ, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn, nghiêm 
cấm tình trạng tham nhũng, tiêu cực. 

- Xem xét, nghiên cứu việc tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 

2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch COVID-19 được 
kiểm soát. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao đúng 
tiến độ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện văn bản 
này. Bố trí đầu mối chuyên trách, chuyên nghiệp để kịp thời giải quyết các khó 
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khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 
phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp cán bộ, công chức 
gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

2.2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh 

nhân trẻ kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, 
đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, 
hợp tác xã thành viên, hộ kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp 
của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động kết nối, chia 

sẻ thông tin; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, đào tạo nhân lực, tư 
vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, phát 

triển sản xuất kinh doanh. 

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát 
tình hình triển khai thực hiện văn bản này.  

2.4. Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh, khát vọng và 

giá trị “Tâm - Tài - Trí - Tín” của đội ngũ doanh nhân tự lực, tự cường vượt qua 
khó khăn, thách thức, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, đoàn kết, 

chung tay, chung sức, đồng hành cùng các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân 
dân trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2021 của tỉnh đã đề ra. 

  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: 
- Thường trực Tinh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;               
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;      
- Như trên  (thực hiện); 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Trưởng phòng khối NCTH; 
- Lưu: VT, TH (Hth60). 

  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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