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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2021
Ngày 08 tháng 9 năm 2021, tại Hội trường UBND tỉnh đã diễn ra phiên
họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2021 với chuyên đề “Đánh giá sơ bộ
tác động của dịch Covid-19 đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân;
nhiệm vụ và giải pháp phục hồi những tháng cuối năm 2021”. Sau khi nghe các
phát biểu của Sở, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
kết luận như sau:
1. Kinh tế - xã hội của Tỉnh chịu tác động lớn bởi làn sóng dịch Covid-19
lần thứ 4 diễn biến phức tạp, nhanh, khó dự đoán trong nhiều tháng qua. Tuy
nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, với sự quyết tâm, đồng lòng, quyết liệt
vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của UBND Tỉnh, các
ngành, địa phương và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên
địa bàn tỉnh, dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát. Tình hình kinh tế - xã hội
8 tháng đầu năm cơ bản được duy trì ổn định, sản xuất nông nghiệp phát triển khá
(sản lượng, năng suất tăng so với cùng kỳ năm trước), an ninh lương thực, thực
phẩm được bảo đảm, nông nghiệp là trụ đỡ vững chắc cho kinh tế của Tỉnh
trong bối cảnh khó khăn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sản xuất công nghiệp
giảm (chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm gần 11% so với cùng kỳ năm
trước). Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tăng trên 26%, tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách đạt
trên 65% dự toán. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, nhất là trong
phòng, chống dịch bệnh và nhiều lĩnh vực khác như: Giáo dục, y tế, hành chính,
dịch vụ… Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng do dịch
Covid-19 được thực hiện kịp thời, các nhiệm vụ về y tế, giáo dục đạt mục tiêu đề
ra. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn,
thách thức: Nhiều địa phương phải kéo dài thời gian giãn cách, ảnh hưởng
nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân, làm gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế xã hội và sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng
ký thành lập mới giảm; tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn những yếu tố phức
tạp. Tính chủ động, sáng tạo linh hoạt của các ngành, các địa phương chưa đáp
ứng kịp thời yêu cầu tình hình, khâu tổ chức thực hiện vẫn chưa thật sự đồng
bộ.
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2. Từ những đánh giá trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Thủ
trưởng sở, ngành Tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục sâu sát, năng
động trong chỉ đạo, điều hành, phát huy các thế mạnh của ngành, địa phương; rà
soát, đánh giá lại các nhiệm vụ trong thời gian qua để có phương án thực hiện từ
nay đến cuối năm, luôn trong tâm thế chủ động, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ.
Trong các tháng tiếp theo, yêu cầu tăng cường thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải
pháp cụ thể sau:
2.1. Tập trung cao nhất cho việc sớm kiểm soát dịch bệnh, đồng thời từng
bước khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi bảo đảm an toàn
dịch bệnh; kịp thời đúc kết các mô hình, kinh nghiệm, bổ sung các biện pháp
phù hợp trong thực tiễn triển khai công tác phòng, chống dịch; biểu dương,
khen thưởng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay; phê bình,
kiểm điểm, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân chưa làm tốt hoặc vi phạm.
2.2. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, rà soát, phân tích đánh giá tiến
độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã
đề ra, xác định các giải pháp phấn đấu thực hiện với quyết tâm cao để tạo sự
chuyển biến rõ nét, thực chất về kết quả thực hiện trong từng ngành, từng lĩnh
vực, từng địa phương, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh
tế của Tỉnh.
2.3. Quán triệt từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ
cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết công việc
trong những tháng cuối năm, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến
độ, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh,
đầu tư của doanh nghiệp và người dân.
2.4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm ổn định về an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh khu vực biên giới; chú
trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao chất lượng
hòa giải ở cơ sở; tăng cường thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng,
lãng phí.
2.5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động - Thương
binh và Xã hội, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và
Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo chủ
động tham mưu xây dựng dự thảo văn bản của UBND Tỉnh triển khai thực hiện
Nghị quyết, Kết luận chuyên đề Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trình thông qua UBND Tỉnh
xem xét, cho ý kiến trong tháng 10 năm 2021, để kịp thời ban hành triển khai
thực hiện sau khi Tỉnh ủy ban hành các văn bản nêu trên.
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2.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các
địa phương và đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất lúa vụ Thu
Đông, khôi phục vùng trồng, vùng nuôi thuỷ sản, gia súc, gia cầm để tạo động lực
tăng trưởng của ngành. Khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; tập trung phát triển sản
phẩm OCOP theo hướng nâng tầm các sản phẩm đã được công nhận và phát triển
các sản phẩm tiềm năng trên nền tảng thúc đẩy phát triển dự án khởi nghiệp.
2.7. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên
quan tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp hoạt động theo
nguyên tắc “04 tại chỗ”; có giải pháp khả thi hỗ trợ doanh nghiệp nâng công suất
hoạt động, tái sản xuất, các doanh nghiệp thành lập mới gắn với nguyên tắc bảo
đảm an toàn phòng dịch; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ
trợ giải quyết tốt nhu cầu về lao động cho các doanh nghiệp; kết nối các kênh tiêu
thụ nông - thủy sản và bảo đảm cung ứng hàng hóa trên địa bàn Tỉnh.
2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn
trương hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch của UBND Tỉnh về phục hồi kinh tế trong
những tháng cuối năm 2021 theo 02 kịch bản tăng trưởng (Kịch bản 1, ước tăng
trưởng từ 2,5 - 3,5%; kịch bản 2, ước tăng trưởng từ trên 3,5 - 4,5%), trình UBND
Tỉnh xem xét, quyết định.
Phối hợp với Sở Xây dựng và các Chủ đầu tư theo dõi tình hình thực hiện
các dự án sử dụng vốn đầu tư công, kịp thời tham mưu UBND Tỉnh tháo gỡ các
khó khăn, vướng mắc để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
2.9. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh
giá tình hình thực hiện thu - chi ngân sách, không để xảy ra tình trạng mất cân đối
nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; tham mưu UBND Tỉnh phân cấp, ủy quyền
trong mua sắm tài sản công.
2.10. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương có
phương án chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp
với tình hình thực tiễn của Tỉnh, phát động phong trào ủng hộ máy tính, thiết bị
học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh.
2.11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa
phương và đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chính
sách đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19; thực hiện Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống
trung bình trên phạm vi toàn tỉnh (theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày
16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày
18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bảo đảm đúng tiến độ; triển
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khai các hoạt động đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm
việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
2.12. Thành viên UBND Tỉnh xem nghiên cứu, góp ý các dự thảo văn bản
trình tại phiên họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2021, gửi nội dung góp ý
về UBND Tỉnh (qua Văn phòng UBND Tỉnh) chậm nhất đến ngày 20 tháng 9 năm
2021 để tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo.
Văn phòng UBND Tỉnh thông báo ý kiến kết luận nêu trên đến Quý cơ
quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT/TU; TT/HĐND;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- CQ chuyên môn và CQ thuộc UBND Tỉnh (t/h)
- UBND huyện, thành phố;
- Ngân hàng NNVN CN Tỉnh; BCH BĐBP Tỉnh;
Cục TK; Cục Thuế; Cục Hải quan;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- NC/VPUBND Tỉnh;
- Lưu VT, THVX (Khánh).
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