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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
tại buổi làm việc với UBND thành phố Sa Đéc về công tác phòng, chống
dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công
trong 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ
03 tháng cuối năm 2021
Ngày 12/10/2021, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân Tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành Tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng,
Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng
Tháp, Cục Thuế có buổi làm việc với UBND thành phố Sa Đéc về công tác
phòng, chống dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công
trong 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021.
Sau khi nghe đại diện UBND thành phố Sa Đéc trình bày Báo cáo về công
tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư
công trong 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm
2021, ý kiến phát biểu của Bí thư Thành ủy Sa Đéc và các đại biểu tham dự buổi
làm việc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Thay mặt UBND Tỉnh biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cố gắng khắc
phục khó khăn và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành
phố Sa Đéc đã đạt được trong thời gian qua. Từng là điểm nóng về Covid-19 của
Tỉnh, đến nay, thành phố Sa Đéc đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh; tỷ lệ tiêm
vắc xin phòng Covid-19 đạt cao (tính đến ngày 20/10/2021, tỷ lệ tiêm vắc xin
mũi 1 đạt 61,1%; tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 2 đạt 7,48%).
Qua hơn 09 tháng đầu năm 2021, Thành phố đã thực hiện đạt và vượt
33/44 chỉ tiêu theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn
478 tỷ đồng, đạt trên 91% dự toán; tổng chi ngân sách hơn 495 tỷ đồng, đạt trên
62% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 66% so với kế hoạch. Cải cách
hành chính được chú trọng, nhất là xử lý thủ tục hành chính, thu hút đầu tư phát
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triển có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục
đạt được kết quả tích cực; an sinh xã hội, giảm nghèo có tiến bộ; chăm sóc sức
khoẻ nhân dân, chất lượng khám, chữa bệnh được quan tâm; công tác giáo dục,
đào tạo, dạy nghề được chú trọng; an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 30/12/2020
của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương
trình hành động năm 2021 của Tỉnh ủy khóa XI và Nghị quyết của HĐND Tỉnh
về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Kế hoạch số 298/KH-UBND
ngày 04/10/2021 của UBND Tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh Đồng
Tháp trong quý IV năm 2021.
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 kế hoạch đã đề ra, ác 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 lĩnh vực, đồng thời phân công nhiệm
vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, công trình
trọng điểm, quan trọng, cấp bách, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu,
nhiệm vụ năm 2021 của Thành phố, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng
trưởng kinh tế của Tỉnh.
2. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để khôi phục phát triển kinh
tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp,
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo,
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã
một sản phẩm (OCOP).
3. Tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sau
dịch Covid-19; quan tâm hỗ trợ, khuyến khích phong trào khởi nghiệp; đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, chủ động tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình, khẩn trương nghiệm thu, lập hồ
sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu
tư cho dự án theo quy định; quan tâm kích hoạt, hỗ trợ kịp thời các dự án đầu tư
tư trên địa bàn thành phố.
4. Tập trung triển khai thực hiện sớm quy hoạch chi tiết các phân khu để
làm cơ sở thu hút vốn đầu tư; đồng thời, chủ động chuẩn bị quỹ đất và các điều
kiện có liên quan trong việc sắp xếp, chỉnh trang đô thị để hình thành quỹ đất
sạch, cơ hội đầu tư tốt nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng.
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5. Chủ động xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch, lộ trình khôi phục hoạt
động du lịch trên địa bàn thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch
Covid-19.
6. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính,
kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ
tục hành chính theo thẩm quyền phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền
xem xét, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh.
7. 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 hoạt động sản xuất, kinh
doanh, đầu tư của doanh nghiệp và người dân.
8. Theo dõi chặt chẽ việc học trực tuyến của học sinh, bảo đảm chất lượng
giáo dục không bị đứt gãy, thụt lùi, chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị các
điều kiện cần thiết cho học sinh trở lại trường học bình thường khi dịch bệnh
được kiểm soát tốt.
9. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc
làm; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Văn phòng UBND Tỉnh thông báo để UBND thành phố Sa Đéc biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, CT, TC, NNPTNT,
XD, LĐTBXH, VHTTDL;
- Cục Thuế;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ĐT;
- Thành ủy, UBND thành phố Sa Đéc;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- NC/VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Phong).
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