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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Số:           /UBND-KT1 
V/v triển khai Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến 

Chính phủ với các địa phương (ngày 

10/4) về các nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách để tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân 

vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã 

hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với 

đại dịch Covid-19. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 4 năm 2020 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; 

- Ngân hàng nhà nước tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Chi cục 

Hải quan tỉnh; 

- Cục quản lý thị trường tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; 

- Công ty CP cấp thoát nước số 1; 

- Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc. 

 

Thực hiện văn bản số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương (ngày 10/4) về các nhiệm vụ, 

giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với 

đại dịch Covid-19. Nhằm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội được giao trong năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

như sau:    

1. Nhiệm vụ chung của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện 

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện nghiêm , đồng 

bộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại : Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Chương trình, Kế hoạch hành 

động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-

CP của Chính phủ; Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc tiếp 

tục chủ động, quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid -19 và thúc đẩy phát triển 
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kinh tế xã hội năm 2020, trong đó tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa 

phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Chủ 

động, rà soát, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhiệm vụ cần chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện; thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất 

thực hiện các mục tiêu đã đề ra. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa, giảm thời 

gian, chi phí cho doanh nghiệp. Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 

đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và sớm trước quy định 

cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung tháo gỡ khó khăn từ việc thành lập 

doanh nghiệp đến các điều kiện kinh doanh, thông quan, nộp thuế... Ứng dụng 

mạnh mẽ công nghệ thông tin để tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho sản 

xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút vốn FDI và đầu tư xã hội.  

- Khẩn trương giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giao hết kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2020 cho các dự án. Kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn của các 

dự án đã được bố trí vốn kế hoạch năm 2020 không triển khai được hoặc chậm 

triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân cao hơn. Tích cực tháo gỡ khó 

khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công  kết hợp với các biện 

pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19, nhất là đối với công trình , dự án trọng điểm . Ban hành kế hoạch 

giải ngân, cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không 

đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải 

ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trường 

hợp cần thiết xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án (theo thẩm quyền).  

2. Nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành 

2.1. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc 

- Chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cân 

đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng 

cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng. Thực hiện hiệu quả chủ trương 

hỗ trợ tín dụng cho các đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, 

giảm phí... theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 

hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Kịp thời tổ chức thực hiện các chính sách về miễn, giảm lãi suất, chi phí 

đối với các khoản vay mới và các khoản vay hiện hữu của doanh nghiệp; cung 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/CT-TTg&match=True&area=2&lan=1
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cấp các khoản vay ưu đãi về lãi suất cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn 

chịu thiệt hại nặng do dịch Covid-19; việc gia hạn nợ, miễn giảm lãi vay,… cho 

khách hàng là hộ nghèo, đối tượng chính sách gặp khó khăn do dịch bệnh. 

2.2. Cục Thuế tỉnh 

- Tiến hành rà soát lại nguồn thu của từng khoản thu, sắc thuế trong điều 

kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, đánh giá khả năng thu ngân 

sách năm 2020 so với dự toán HĐND, UBND tỉnh đã giao, đề xuất giải pháp 

thực hiện quyết liệt vừa đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, vừa thu đúng, 

thu đủ và kịp thời theo pháp luật các khoản thu vào ngân sách.  

  - Khẩn trương triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của 

Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. 

- Kịp thời thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng Cục 

thuế về chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối 

tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp 

thuế: cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế, đẩy mạnh việc cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tích hợp các 

dịch vụ này trên cổng thông tin trực tuyến của Cục Thuế; cung cấp thủ tục khai 

nộp điện tử đối với lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; hướng dẫn người dân và doanh 

nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân bằng 

hình thức trực tuyến qua cổng thông tin của Cục Thuế và tổ chức các tháng hỗ 

trợ người nộp thông qua nhiều hình thức như qua điện thoại, email, hỗ trợ trực 

tuyến qua Zalo, facebook, youtube… 

2.3. Sở Tài chính 

- Chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh tính toán số thu ngân sách địa 

phương theo quy định để xác định số liệu có khả năng giảm thu so với dự toán 

được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao đầu năm báo cáo UBND tỉnh để chủ động 

trong quá trình điều hành ngân sách. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên dành toàn bộ nguồn dự phòng ngân 

sách tỉnh và nguồn Qu ỹ dự trữ tài chính của tỉnh để phục vụ chi phòng chống 

dịch bệnh Covid -19 và dịch bệnh chăn nuôi . Hạn chế tối đa việc bổ sung kinh 

phí thường xuyên cho các đơn vị dự toán và ngân sách cấp dưới . Dành nguồn 

tăng thu ngân sá ch cấp tỉnh năm 2019 để bù hụt thu ngân sách cấp tỉnh năm 

2020. 

- Cắt giảm chi thường xuyên (giảm 30% kinh phí hội họp, đi công tác 



4 

 

trong nước, 50% kinh phí đi công tác nước ngoài) để dành nguồn cho các nhiệm 

vụ cấp bách khác. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh Báo cáo Thủ tướng Chính phủ: hỗ trợ từ 

nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho tỉnh Vĩnh Phúc để chi thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia vật tư 

y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh. Báo cáo Bộ Tài chính 

hỗ trợ để bù hụt thu ngân sách của tỉnh năm 2020. 

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các chủ đầu tư 

khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh giao hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2020 cho các dự án. 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2020 của tỉnh, kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm giải ngân hết số 

vốn đã được giao. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn 

của các dự án đã được bố trí vốn kế hoạch năm 2020 không triển khai được hoặc 

chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân cao hơn, dự án có tính 

chất động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan 

liên quan thường xuyên theo dõi sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của 

cộng đồng doanh nghiệp. Đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.  

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo này; kịp thời 

nắm bắt tình hình và đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo mục 

tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công,…; định kỳ tổng hợp và báo cáo 

theo quy định. 

2.5. Sở Công thương 

- Chủ động làm việc, phối hợp với các doanh nghiệp và các cơ quan 

chuyên môn của Bộ Công Thương để tìm kiếm, giới thiệu nguồn cung các loại 

nguyên liệu, máy móc, thiết bị thiếu hụt tại thị trường trong và ngoài nước; thị 

trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp sản xuất tại tỉnh.  

- Kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc 

trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc cân đối cung cầu 

một số mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá cả. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến 
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thương mại, phát triển thị trường trong nước, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của hệ thống phân phối, bán lẻ, trong đó huy động một số doanh nghiệp tổ 

chức các đợt bán hàng lưu động, cung ứng sản phẩm hàng hóa tiêu dùng thiết 

yếu, khuyến khích tổ chức kinh doanh hình thức cửa hàng tiện ích với quy mô 

nhỏ gọn trong các khu dân cư để giảm tập trung đông người, giúp quản lý chặt 

chẽ chất lượng hàng hóa. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, gắn kết giữa thương mại điện tử với 

các loại hình thương mại truyền thống 

2.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tập trung thúc đẩy sản xuất nông nghiệp với mục tiêu cung cấp đủ nông 

sản cho thị trường; quyết liệt phòng chống dịch bệnh, không để lây lan, đẩy 

mạnh tái đàn, giảm giá thịt lợn; chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho sản xuất và tiêu 

thụ nông sản khi hết dịch. Xây dựng kịch bản, tính toán, dự báo ngắn hạn và dài 

hạn đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh trước tác 

động của Dịch bệnh Covid-19. 

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh trong năm 2020; tập 

trung xây dựng và phát triển các vùng sản xuất đối với các sản phẩm chủ lực, có 

thị trường thuận lợi; điều chỉnh phù hợp về cơ cấu giống, cây trồng, mùa vụ, hạn 

chế tối đa tác động bất lợi của thời tiết, khí hậu để đảm bảo nhu cầu trong tỉnh 

và hướng tới xuất khẩu.  

- Thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; 

nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để không tái nhiễm. Đẩy nhanh tiến độ và quy 

mô tái đàn, khôi phục đàn lợn nhằm ổn định thị trường và giá thịt lợn. Khuyến 

khích triển khai các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và khuyến 

khích các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

2.7. Sở Văn hóa thể thao và du lịch 

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch sau dịch Covid-19 để đẩy 

mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch sau dịch bệnh. Tăng cường quảng 

bá thông tin về Vĩnh Phúc là điểm đến an toàn, thân thiện, ứng xử văn minh đối 

với du khách, là địa phương có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong 

phòng chống dịch Covid-19 được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao. Cung cấp 

thông tin chính thống đến các đơn vị liên quan để có thông tin chính xác về diễn 

biến tình hình dịch bệnh tại địa phương. Điều chỉnh kế hoạch xúc tiến du lịch 

cho phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh. Có phương án tổ chức một số sự kiện, 

hoạt động du lịch quan trọng để tạo hình ảnh, quảng bá, giới thiệu du lịch của 

tỉnh ngay khi dịch Covid-19 kết thúc.  

2.8. Sở Tài nguyên và Môi trường 
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- Phối hợp với UBND cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên giải 

quyết nhanh các thủ tục liên quan đến giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các dự án đầu tư FDI, DDI và các dự án nhà ở đô 

thị… kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ 

chế chính sách và qui trình thủ tục trong công tác bồi thường GPMB các dự án 

để đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB các dự án đầu tư. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nhất 

là nhiệm vụ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung và xử lý môi trường liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

2.9. Sở Lao động thương binh và xã hội 

- Chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai ngay Nghị 

quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19. Ngoài các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết của 

Chính phủ, nghiên cứu tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh hỗ trợ thêm cho một 

số đối tượng chính sách của tỉnh.  

- Phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương tập trung xử lý, giải 

quyết các vướng mắc về lao động như: tình hình lao động, việc làm trong các 

doanh nghiệp, quản lý lao động nước ngoài đang làm việc trong các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh… 

- Tiếp tục hỗ trợ tìm việc làm và tuyển dụng lao động bằng các hình thức 

như tư vấn qua tổng đài, tuyển lao động qua sàn giao dịch việc làm trực tuyến 

(online), website tìm kiếm việc làm... Liên hệ với các doanh nghiệp và người lao 

động đang tìm kiếm việc làm để kết nối cung - cầu lao động. Phối hợp với Sở 

Lao động-TB&XH một số tỉnh lân cận để  phối hợp tuyển lao động. Nắm bắt 

tình hình lao động tại các doanh nghiệp để ngăn ngừa, giải quyết tình trạng ngừng 

việc tập thể không đúng theo quy định pháp luật. 

2.10. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường gắn trách nhiệm của giáo viên chủ 

nhiệm trong việc phối hợp với phụ huynh quản lý việc học qua truyền hình, với 

yêu cầu học qua truyền hình là bắt buộc đối với 100% học sinh (phát sóng trên 

Đài truyền hình Hà Nội và VTV7); giáo viên bằng các giải pháp, sử dụng công 

cụ online và offline tăng cường tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá việc học của 

học sinh đảm bảo duy trì nền nếp, hiệu quả, sẵn sàng chuẩn bị khi học sinh đi 

học trở lại. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh dịch trên địa bàn tỉnh và cả 

nước để kịp thời chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.  
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- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức tốt các kỳ thi như: 

thi trung học phổ thống quốc gia; thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021theo 

chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.11. Sở Y tế  

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác truyền thông tại cộng đồng, hướng dẫn, khuyến 

cáo, phòng, chống dịch; theo dõi, cập nhật thông tin báo cáo hàng ngày diễn 

biến tình hình dịch bệnh cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virut COVID-19 gây ra của tỉnh Vĩnh Phúc; kịp thời cung 

cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống tới các báo, 

đài để kịp thời cung cấp cho người dân… 

- Duy trì thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa 

bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị để thực hiện đạt chỉ tiêu 

kế hoạch do UBND tỉnh và ngành y tế giao. 

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các 

công trình trọng điểm của ngành như Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện sản nhi 

tỉnh để sớm chuyển đưa vào hoạt động. 

2.12. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo 

chí, truyền thông 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 và các biện pháp 

ứng phó dịch của các cơ quan chức năng; những tấm gương người tốt việc tốt...  

- Đấu tranh, kiểm soát thông tin trên mạng, ngăn chặn thông tin sai sự thật 

về dịch bệnh gây hoang mang trong xã hội, xử lý nghiêm các vi phạm.  

- Ngoài các thông tin, cập nhật diễn biến của dịch Covid-19 và công tác 

ứng phó với dịch bệnh, cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cổ vũ việc 

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, góp 

phần tạo đồng thuận xã hội.  

- Nghiên cứu thực hiện hỗ trợ miễn, giảm chi phí thông tin quảng cáo, 

thông báo tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2.13. Thanh tra tỉnh chỉ đạo các cơ quan thanh tra chuyên ngành, thanh 

tra cấp huyện không tiến hành thanh, kiểm tra doanh nghiệp trong thời điểm này 

mà chuyển mạnh sang hậu kiểm. 

2.14. Công an tỉnh tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội phục 

vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhất là trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp. 
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2.15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quân 

sự, quốc phòng theo kế hoạch, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện và 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

2.16. Chi cục Hải quan tỉnh nghiên cứu cắt giảm lộ trình thông quan xuất 

nhập khẩu hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thực hiện 

các hoạtđộng xuất, nhập khẩu hàng hóa. 

2.17. Điện lực Vĩnh Phúc và các Công ty cấp nước sạch cung cung cấp 

đầy đủ và kịp thời điện, nước phục vụ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp 

và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh, không  để xảy ra tình trạng cắt 

điện, nước ảnh hưởng đến sản xuất và thiệt hại cho doanh nghiệp, nhân dân. 

Nghiên cứu phương án giảm giá điện, nước cho doanh nghiệp và người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh. 

2.18. Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát thị trường, phát hiện ngăn chặn kịp thời lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu 

cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là 

các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch. 

2.19. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, 

ngành, UBND cấp huyện theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh, kịp thời phản ánh, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các s ở, ban, ngành, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, hiệu quả 

Thông báo số 154/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và văn bản chỉ đạo này 

của Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

(Sao gửi kèm theo Thông báo số 154/TB-VPCP của Văn phòng Chính 

phủ) 

Nơi nhận: 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

      (Đ -     b) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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