
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 3476 /UBND-TH  Tuyên Quang, ngày 17 tháng 9 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện  

Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ  
 

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2021 của 

Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021; Công văn số 

2603/VPCP-TKBT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về 

thực hiện kết luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 9/2021,  

 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 107/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ và Công 

văn số 2603/VPCP-TKBT ngày 10/9/2021 của Văn phòng Chính phủ để tổ chức 

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

 - Sở Y tế: Tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo của 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với 

điều kiện thực tế của tỉnh, thích ứng an toàn với dịch bệnh. Tiếp tục triển khai 

thực hiện Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 và Công điện số 

1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 

3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tăng 

cường chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phòng, 

chống dịch; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch ở cấp cơ sở, thực hiện hiệu 

quả chiến lược vắc-xin gắn với phân bổ vắc-xin hợp lý, khoa học; kịp thời ngăn 

chặn và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi trong việc tổ chức tiêm vắc-xin. 

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

nhân dân huyện, thành phố, cơ quan liên quan: Tập trung đánh giá kết quả thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2021; trên 

cơ sở đó, tiếp tục tập trung hoàn thiện các dự thảo kế hoạch kinh tế - xã hội và 

đầu tư công năm 2022 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 

20/CT-TTg ngày 23/7/2021, để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. 

 Tiếp tục thực hiện văn bản số 2178/UBND-TH ngày 05/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 
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29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng 

cuối năm 2021 và đầu năm 2022; văn bản số 2957/UBND-ĐTXD ngày 

19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1082/CĐ-

TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công; khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc 

phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 theo 

quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 Triển khai thực hiện 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 09/9/2021 

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

dịch COVID-19. Khuyến khích, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp duy trì hoạt động 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc sản xuất phải an toàn, an 

toàn thì mới sản xuất; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. 

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

phố: Chủ động chỉ đạo kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp theo khung thời vụ; 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; theo dõi chặt chẽ, tổ chức ứng phó 

kịp thời, hiệu quả với các tình huống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; 

triển khai thực hiện nghiêm văn bản số 3132/UBND-NLN ngày 27/8/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong 

bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.  

 - Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Triển khai 

thực hiện  Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  
thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19; tiếp tục thực 

hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Triển khai kế hoạch 
năm học mới bảo đảm an toàn, phù hợp với COVID-19; nâng cao chất lượng giáo 

dục ở tất cả các cấp học với phương châm "lấy học sinh làm trung tâm", "lấy nhà 
trường làm nền tảng", "lấy giáo viên làm động lực"; tham mưu, đề xuất việc miễn 
giảm học phí; có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu gây bức xúc trong Nhân 

dân, nhất là trong thời gian đầu năm học. 

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh: Thực hiện 

tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp của người lao động trên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

  Tiếp tục tham mưu 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 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 
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ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 
07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh: Tổ chức đánh giá tình hình thu ngân sách, yêu 

cầu thực tế chi của tỉnh năm 2021 để từ đó tiếp tục rà soát, hoàn thiện xây dựng dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch ngân sách nhà nước 3 năm 2022-
2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; tiếp tục thực 

hiên nghiêm việc tiết kiệm, kiên quyết cắt giảm chi thường xuyên theo Nghị quyết 
số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ.  

 - Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh: Thực hiện tốt các chính sách về tiền 

tệ, tín dụng, ngân hàng, có giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ duy trì, phát triển sản 
xuất, kinh doanh, đồng thời kiểm soát nợ xấu và bảo đảm an toàn hệ thống; căn cứ 

chỉ đạo và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền 
thông để nghiên cứu, đề xuất để xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong ngành 

ngân hàng. 

 - Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục quản lý 

thị trường: Tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra, xử lý 
nghiêm minh hành vi kinh doanh trái phép, thao túng giá trái quy định của pháp 

luật; tham mưu, đề xuất đổi mới, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại; 
phát triển lành mạnh thương mại điện tử; tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai 

công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện. 

 - Sở Giao thông Vận tải: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh về vận tải, lưu thông hàng 
hóa, bảo đảm thống nhất, thông suốt trong thực hiện và an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19; tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh; không tham 

mưu ban hành hoặc ban hành các quy định không phù hợp, không đúng thẩm 

quyền gây cản trở, ách tắc giao thông, lưu thông hàng hóa. 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Thực 

hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường trong phòng, chống dịch, nhất là 

việc xử lý chất thải y tế. 

 - Sở Thông tin và Truyền thông: Tập trung làm tốt hơn công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, hỗ trợ y tế, chính 

sách an sinh xã hội, để "dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm"; phản ánh 

chân thực, khách quan tình hình dịch bệnh, nhất là sự nỗ lực, quyết tâm, sự lãnh 

đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và hệ 

thống chính trị, các cấp, các ngành, tăng cường niềm tin và tạo sự đồng thuận, 

thống nhất cao trong xã hội; theo dõi không gian truyền thông để phân tích, đánh 

giá, phổ biến các mô hình tốt, các làm hay; tham mưu chỉ đạo thông tin về tình 

hình phòng, chống dịch, kinh tế - xã hội trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; kịp thời ngăn chặn, phản bác, xứ lý nghiêm các thông tin xấu độc, sai sự 

thật, kích động, gây tác động tiêu cực, cản trở công tác phòng, chống dịch, phát 
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triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm kết nối trực tuyến thông suốt từ Trung ương đến 

từng xã, phường, thị trấn.  

 - Sở Nội vụ: Tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu 

đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc 

thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng 

thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", kịp thời trình cấp có 

thẩm quyền xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, 

chống đại dịch COVI-19. 

 - Sở Tư pháp: Tiếp tục rà soát các văn bản không còn phù hợp, gây vướng 

mắc, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và huy động nguồn lực xã hội; kịp 

thời phát hiện, tham mưu xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, 

không phù hợp với thực tiễn. 

 - Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố: Tập trung rà soát lại các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, 

kéo dài, nhất là các vụ việc bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh 

hưởng đến tình hình an ninh, trật tự để có giải pháp giải quyết dứt điểm.  

 - Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện các giải pháp bảo đảm 

giữ vững quốc phòng, an ninh; chuẩn bị sẵn sàng phương án tăng cường cho 

công tác phòng, chống dịch và cứu nạn, cứu hộ, khắc phục thiên tai ở cơ sở khi 

có yêu cầu. Chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không 

để xảy ra hành vi gây rối an ninh, trật tự. Đẩy mạnh phòng, chống, trấn áp các 

loại tội phạm; tăng cường quản lý, kiểm soát, bảo đảm an toàn, an ninh trên 

không gian mạng và công tác phòng, chống cháy nổ. 

 2. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Tuyên Quang, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: 

 - Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tuyên truyền, 

vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân 

dân chấp hành nghiêm các quy định và chung tay phòng, chống dịch COVID-

19; chủ động phối hợp với chính quyền các cấp chăm lo đời sống nhân dân, nhất 

là những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giải quyết hiệu quả những vấn đề xã 

hội bức xúc ngay tại cơ sở; tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong 

bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống nhân dân. 

 - Tăng cường giám sát, phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19; kịp thời cập nhật thông tin chính thống, đồng thời phản bác các tin 

giả, xấu độc về dịch bệnh để tạp sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân.   

 3. 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 
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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 (Hth65). 

  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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