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V/v thực hiện Công điện số 

01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

 

 

                                Kính gửi: 

                                               - Các sở, ban, ngành; 

                                               - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                                 

Thưc̣ hiêṇ Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và 

nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh 

tác động của dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

- Theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai thực hiện đạt hiệu quả 

các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 128/UBND-KTTH ngày 

21/02/2020  về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho  doanh nghiệp trong bối cảnh 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (Covid-19) 

gây ra và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 về thực hiện Chỉ thị số 

11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã 

hội ứng phó với dịch Covid-19. 

- Chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ người lao 

động, đảm bảo an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm 

chi phí sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động; giữ trật tự, an toàn xã hội; thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trọng tâm là công tác triển khai, thi công tăng 

nhanh khối lượng thực hiện đủ điều kiện giải ngân ngay các nguồn vốn nhằm hỗ 

trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tháo gỡ 

khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. 

- Định kỳ trước 11 giờ ngày 13 và 28 hằng tháng gửi báo cáo về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư theo quy định (báo cáo tập trung vào các nội dung theo yêu cầu tại Công điện 

số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

dự thảo Báo cáo định kỳ của UBND tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo 
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đúng yêu cầu tại Công điện trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 11 giờ 

ngày 14 và 29 hằng tháng. 

 (Công điện số 01/CĐ-BKHĐT được gửi kèm theo qua Chương trình 

iOffice, trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh)./.                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đoàn thể tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Các Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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