
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 2976 /UBND-TH  Tuyên Quang, ngày 18  tháng 8 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện  

Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ  
 
 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ về Phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình 

hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021; Công văn số 2159/VPCP-

TKBT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện kết 

luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 8/2021,  

 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động 

nghiên cứu Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 của Chính phủ và Công 

văn số 2159/VPCP-TKBT ngày 10/8/2021 của Văn phòng Chính phủ để tổ chức 

thực hiện. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: 

 1.1. Tiếp tục thực hiện văn bản số 2452/UBND-TH ngày 22/7/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của 

Chính phủ; quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các 

Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch, Chương trình của 

Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ 

tiêu của năm 2021 đã đề ra. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội 

khóa XV kỳ họp thứ nhất về các kế hoạch 5 năm về kinh tế - xã hội, tài chính 

quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn. 

 1.2. Hưởng ứng mạnh mẽ Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, chỉ đạo phòng, chống 

dịch quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, sát thực tế, xử lý tốt các tình huống 

phát sinh; chủ động hơn nữa việc chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, nhân lực cần 

thiết theo phương châm "4 tại chỗ", không trông chờ, ỷ lại; chuẩn bị kỹ lưỡng, 

tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

trên địa bàn. Quản lý chặt chặt chẽ việc cách ly, quản lý tốt việc người dân di 

chuyển từ vùng có dịch; tiếp tục động viên các cấp, các ngành, các địa phương, 

các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân tích cực, chủ động tham gia 

phòng, chống dịch.  

 Triển khai thực hiện nghiêm và hiệu quả văn bản số 2903/UBND-KGVX 

ngày 14/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị 
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quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 

28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, bảo đảm nhanh nhất, hiệu quả nhất, đặt tính 

mạng, sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết. Chú trọng công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 Kiểm tra, hướng dẫn phương án phòng, chống dịch, việc hỗ trợ chi phí xét 

nghiệm và chi phí liên quan giúp doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa chống dịch; chăm 

lo điều kiện ăn ở cho người dân, người lao động, nhất là tại khu, cụm công nghiệp. 

 1.3. Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh 

tế - xã hội; chủ động thực hiện Phương án tăng trưởng của từng sở, ngành và 

huyện, thành phố theo từng Quý phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, địa 

phương. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng các biện pháp thực 

hiện "mục tiêu kép", linh hoạt, phù hợp, theo phân cấp; tập trung rà soát, xử lý, 

tháo gỡ nhanh các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, lưu thông, 

xuất khẩu hàng hóa; tăng cường thực hành tiết kiệm, giảm thiểu các thủ tục và 

chi phí không cần thiết với người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

 - Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố: 

 + Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh xây 

dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến của dịch 

bệnh COVID-19. 

 + Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thị trường trong nước, trong 

tỉnh; bảo đảm cung ứng đủ nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất và hàng hóa thiết 

yếu phục vụ đời sống nhân dân, nhất là lương thực, thực phẩm đến người dân tại 

các khu vực cách ly, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhu yếu phẩm. 

Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử để tạo kênh tiêu thụ thuận lợi, ổn định.  

 + Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực 

hiện Phương án tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh 

COVID-19. 

 + Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào "Người Tuyên 

Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang". 

 + Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công Thương: Rà soát, đánh giá 

thực trạng tiêu thụ điện của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

COVID-19 để kịp thời có giải pháp hỗ trợ hiệu quả. 

 - Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Theo 

dõi sát tiến độ thu ngân sách, quyết liệt bảo đảm hoàn thành và vượt dự toán 
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được giao. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách; tiết kiệm, cắt giảm chi thường 

xuyên; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 của Quốc hội và văn bản số 5302/VPCP-KTTH ngày 03/8/2021 

của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục rà soát để cắt giảm hoặc tạm 

dừng mua sắm trang thiết bị chưa cấp bách, chưa thực sự cần thiết. Chưa tham 

mưu để ban hành các phí, lệ phí mới đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chuỗi cung ứng hàng hóa, tạo việc làm và 

sinh kế cho người dân. Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh 

cây trồng, vật nuôi, không để lây lan trên diện rộng. Chú trọng công tác quản lý, 

bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường công tác 

phòng, chống thiên tai, bão lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là trong mùa 

mưa bão hiện nay. Rà soát, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phòng, chống thiên tai, 

tăng cường kiểm tra các địa điểm có nguy cơ sạt lở cao, hoàn thiện các phương 

án phòng chống, thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ". Chủ động di 

dời dân ra khỏi địa bàn nguy hiểm để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.  Tăng 

cường quản lý vật tư nông nghiệp, không để tình trạng lợi dụng tình hình dịch 

bệnh để đẩy giá lên cao.  

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cơ quan liên quan: Triển khai thực hiện 

Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. 

Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; cương quyết cắt bỏ các dự án 

mới hiệu quả thấp, chưa đủ thủ tục, các án đầu tư không hiệu quả, dàn trải, manh 

mún, chia cắt. Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo quy định hiện hành. 

 - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang: Thực hiện kịp thời 

chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp hỗ trợ khách hàng 

bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay; 

đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đỏi số trong hoạt động 

ngân hàng. 

 - Sở Tư pháp: Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời 

phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo, làm phát sinh khó khăn, vướng mắc, không 

còn phù hợp với thực tiễn để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung hoặc ban hành theo thẩm quyền. 
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 - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 về mức trợ cấp, phụ 

cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.  

 - Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố: Theo dõi sát tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất hoạt động vận 

tải, bảo đảm thông suốt; hỗ trợ, tạo "luồng ưu tiên" cho các phương tiện vận 

chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị, nhân sự tham gia thi công dự án được lưu thông 

qua trạm, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Thúc 

đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số. Tập trung xây dựng và 

triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-

19 như: sổ sức khỏe điện tử, sổ tay điện tử hướng dẫn phòng, chống, điều trị 

COVID-19,... Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước và của tỉnh, các biện pháp phòng, chống dịch để người dân 

hiểu rõ, hiểu đúng, đồng lòng ủng hộ. Tăng cường kỷ luật phát ngôn, kỷ cương 

hoạt động báo chí; quản lý chặt chẽ không gian mạng. Đề xuất và xứ lý nghiêm 

các hành vi vi phạm, lợi dụng báo chí để trục lợi cá nhân.  

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Tuyên Quang: Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các ngành và Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-

19 để tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, trung 

thực, chính xác, khách quan; xây dựng các chương trình hoạt động văn hóa nghệ 

thuật, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân; thông tin 

hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19, góp phần nâng cao nhận thức xã 

hội. Kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin giả, sai sự thật, thông tin xấu độc,  

nhất là về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hiệu quả chiến lược vắc - xin 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng 

nghề - kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và 

các cơ quan, đơn vị liên quan: Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học và giáo 

dục nghề, chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022; triển khai chương trình giáo 

dục phổ thông mới trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo . 

 - Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên 

quan: Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 
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 - Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố: Tăng cường công tác nắm tình hình; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi 

âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an 

ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và xử lý kịp thời những 

hành vi xuất nhập cảnh trái phép; tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội 

phạm trộm cắp, chống người thi hành công vụ, tội pham sử dụng công nghệ cao, 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa trên các phương thức kinh doanh mới, công nghệ 

mới, trên mạng Intermet, tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm cuộc sống 

bình yên cho nhân dân; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu 

hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả trong mùa mưa lũ. 

 2. 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; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;               
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    
- Như trên  (thực hiện); 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trưởng phòng khối NCTH; 
- Lưu: VT, TH (Hth65). 

  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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