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Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Nghị Quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ về 

Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 6 năm 2020 (Văn bản gửi kèm trên Hệ thống gửi nhận điện tử); 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Tiếp tục quán triệt phương châm hành động năm 2020 của Chính phủ “Kỷ 

cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 20/01/2020 của 

UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

và Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Đề án Phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong 

điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
1
. 

- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ “khó khăn gấp hai thì phải nỗ 

lực, cố gắng gấp ba”, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, 

quyết liệt hành động nhanh hơn nữa, không để công việc trì trệ; rà soát, cắt giảm 

thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; phát huy 

mọi dư địa tăng trưởng, tiềm năng, lợi thế của từng ngành, từng lĩnh vực, từng 

địa phương; đẩy mạnh thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc 

biệt là vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Đoàn kiểm tra tiến độ triển khai và 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 được thành lập tại Quyết định số 2473/QĐ-

UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh. Khẩn trương rà soát, chuẩn bị các điều 

kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận có chọn lọc, 

hiệu quả các dòng vốn đầu tư dịch chuyển trong khu vực, thế giới, nhất là từ các 

tập đoàn lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường. 

- Tập trung triển khai các giải pháp cắt giảm quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.  

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại 

tố cáo, bảo đảm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

người dân và doanh nghiệp ngay tại địa phương, cơ sở. Tiếp tục thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt 

động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.  
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2. Các Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 

của UBND tỉnh) chịu trách nhiệm rà soát, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư 

công; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm 

giải ngân (nếu có) để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân 

nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2020 nhưng chưa được bố trí đủ vốn; 

đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về các cơ quan, đơn vị chưa tích cực, 

thiếu chủ động trong triển khai dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, GPMB, 

hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật, các chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh trong quá trình triển khai, giải ngân các dự án; đề xuất biện 

pháp xử lý (nếu có). 

3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo 

các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất các 

khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới; đơn giản hóa quy trình, thủ tục, 

hồ sơ nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp 

cận vốn vay; nghiên cứu, triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng cho vay 

phù hợp đối với từng loại hình doanh nghiệp. 

4. Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường kỷ luật tài chính 

- ngân sách nhà nước; kiểm soát việc thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường 

xuyên, nhất là các khoản chi hội họp, đi công tác, mua sắm... chưa thực sự cần 

thiết để dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ quan 

trọng, cấp bách khác; bảo đảm cân đối thu chi ngân sách. Khẩn trương xây dựng 

phương án cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 

5. Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh các giải 

pháp cơ cấu lại ngành sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng 

dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường theo định hướng của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ động theo dõi, có phương án phòng, chống, 

ứng phó với thiên tai, nhất là trong mùa bão, lũ; triển khai đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh quy mô tái đàn, 

khôi phục đàn lợn. Tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách 

phòng, chống cháy rừng. có giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng sụt lún, sạt lở 

các điểm đê xung yếu, đập, hồ thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng để tránh sự cố 

khi mưa, lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. 

6. Sở Công Thương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án 

công nghiệp trọng điểm, chỉ đạo Công ty Điện lực bảo đảm đủ điện cho sản xuất 

và đời sống, hướng dẫn các doanh nghiệp tập trung xử lý hàng tồn kho. Tiếp tục 

triển khai hiệu quả chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, thúc đẩy phát triển mạnh thị trường trong nước và xuất khẩu. Chỉ đạo các 

doanh nghiệp thương mại trên địa bàn bảo đảm cân đối cung cầu những mặt 

hàng thiết yếu, phối hợp chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, 

phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh 

tranh thủ, khai thác tối đa cơ hội, lợi ích của các FTA đã ký kết. 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, phối hợp các địa phương 

thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách. 
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Hướng dẫn các địa phương rà soát, hỗ trợ dứt điểm để không còn gia đình có 

công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo và giải quyết căn bản số hồ sơ tồn 

đọng. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp 

thời người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chủ trì, phối hợp với các địa 

phương rà soát các đối tượng người có công chưa được hỗ trợ kinh phí cải thiện 

nhà ở theo quy định; 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện năm học mới 2020-

2021, triển khai sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới; phối 

hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương tiếp tục thực 

hiện các giải pháp phòng, chống đuối nước cho học sinh. Tiếp tục duy trì và thúc 

đẩy thói quen học tập và giảng dạy trực tuyến đã hình thành trong giai đoạn dịch 

bệnh vừa qua. 

9. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh phối hợp cơ quan, địa phương liên quan 

tiếp tục rà soát, khen thưởng thành tích của cá nhân, tổ chức trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

10. Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

11. Các lực lượng vũ trang và các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, 

chủ động phương án ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh 

quốc gia và trật tự an toàn xã hội; tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội 

phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông, 

phòng, chống cháy, nổ. 

12. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Chương trình Chuyển đổi số 

và ban hành trong năm 2020. Triển khai hoàn thành mô hình bảo đảm an toàn 

thông tin 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 

tháng 9 năm 2020. 

13. Cục Thống kế tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh khẩn 

trương triển khai điện tử hóa hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 

54/2016/QĐ-TTg, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn 

thành trong tháng 12 năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 

Văn phòng Chính phủ. 

Yêu cầu các Các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị 

xã nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020./. 
 

Nơi nhận 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PVP; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu VT, TH1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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