ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

Số:4094/UBND-THVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2021

V/v thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP
ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ.
Thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 22 tháng 10 năm 2021 của
Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và
các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh
dịch Covid-19,
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 Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 22 tháng
10 năm 2021. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp
tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19: Tiếp tục đồng hành
và thực hiện các giải pháp trong điều kiện cao nhất có thể để hỗ trợ doanh
nghiệp, người lao động; thực hiện đồng bộ 2 chiến lược tổng thể phòng chống
dịch COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái
bình thường mới; trước mắt, triển khai lộ trình “Thích ứng an toàn, linh hoạt và
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Để thực hiện mục tiêu vừa chống
dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, cần sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, cùng nỗ lực, đồng lòng,
quyết tâm khắc phục khó khăn, giữ vững niềm tin, lấy khó khăn, thách thức làm
động lực vươn lên, không vì khó khăn mà bi quan, hoang mang, lo sợ; tình hình
càng khó khăn, phức tạp, càng phải đoàn kết, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ
tập thể. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra
trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh luôn đồng hành,
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.
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- Khẩn trương rà soát các kiến nghị của các doanh nghiệp, Liên minh Hợp
tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tại các Hội nghị đối
thoại, gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các
vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý
theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc “lợi ích hài hòa - rủi ro
chia sẻ” giữa Nhà nước và doanh nghiệp, chú trọng hiệu quả, không phô trương,
hình thức, nói đi đôi với làm.
- Đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn, triển khai Văn bản số 3369/UBND-TH
ngày 11/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số
105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ và các chính sách, giải
pháp về phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần hợp tác công tư chặt chẽ để
phát huy đồng bộ nguồn lực của nhà nước và doanh nghiệp.
- Tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm
pháp luật hiện hành để kịp thời tháo gỡ trên nguyên tắc vướng mắc ở cấp nào thì
cấp đó giải quyết, mọi chính sách đều phải hướng đến người dân và doanh
nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; kịp thời đề xuất
phương án tháo gỡ, xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền.
- Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thực hiện
không hiệu quả (không có hồ sơ phát sinh hoặc là rào cản, tốn kém chi phí cho
người dân, doanh nghiệp,…); khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh;
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 đi cùng với thúc đẩy sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với
công tác kiểm tra, giám sát và quản lý của Nhà nước chặt chẽ, hiệu quả
2. Sở Y tế:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, các sở,
ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương xây dựng và công
bố kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, hoạt động sản
xuất, kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh; cùng với doanh nghiệp, chủ động nghiên cứu, thống nhất phương
án, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, phù hợp với dịch bệnh ở địa
phương và điều kiện thực tế của doanh nghiệp; công nhân, người lao động trong
các doanh nghiệp, doanh nhân được ưu tiên tiêm vắc - xin an toàn, khoa học,
hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tể thực hiện hướng dẫn cụ thể về
các biện pháp phòng chống dịch cho doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công
nghiệp… trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, hiệu quả.
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3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Hoàn thiện Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh.
- Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các cơ
chế, chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đồng thời, tham mưu, đề xuất
các giải pháp để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước mắt và
lâu dài.
- Tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công tác đặc
biệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Quyết
định số 1478/QĐ-UBND ngày 27/9/2021; rà soát, tổng hợp tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư, đầu tư công tại các sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo, giải quyết.
- Khẩn trương triển khai thực hiện Văn bản số 3174/UBND-TH ngày
30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định
80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; khẩn trương triển khai
các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.
- Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại giữa
chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và đánh giá thực chất kết quả xử lý các kiến
nghị của cộng đồng doanh nghiệp.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục thực hiện nghiêm và
hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động gặp khó khăn do dịch COVID-19.
5. Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh:
- Tiếp tục nêu cao tinh thần dân tộc, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng
lòng, tự lực, tự cường, phát huy hơn nữa tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh
thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; hỗ trợ lẫn nhau, tương
thân tương ái, hợp tác chia sẻ.
- Chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh
nghiệp gắn với chuyển đổi số; nâng cao năng lực, sức cạnh tranh; quan tâm
đến việc “giữ chân” người lao động và thu hút thêm lao động địa phương,
chuyển đổi lao động, tái cấu trúc lao động; đầu tư hơn nữa cho công nghệ, ứng
dụng mạnh mẽ công nghệ để biến thách thức thành cơ hội; tạo chuẩn giá trị mới,

4

quan tâm hơn đến phục vụ người dân và nhu cầu trong tỉnh, trong nước; mở
rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
6. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh chủ động
nghiên cứu, đánh giá thách thức và thời cơ của ngành, lĩnh vực, kịp thời chia sẻ,
hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp hội viên và ngành hàng; tăng cường
tính liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên, hợp tác cùng phát triển; chủ động
đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, sáng kiến để phát triển doanh
nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
7. 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.
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:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Hth60).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

