
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:             /UBND-KT5 
V/v thực hiện Nghị quyết phiên họp 

tháng 8 của Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ về Nghị quyết phiên 

họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021; UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố: 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực 

tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện 

nhiệm vụ tham mưu, đề xuất thực hiện các cơ chế, thể chế, quy định của pháp 

luật thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công, quản lý.  

- Thống nhất quan điểm chống dịch như chống giặc, tập trung cao độ, toàn 

lực cho phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng mỗi xã phường, tổ dân phố, tổ 

liên gia, mỗi cơ quan, đơn vị là pháo đài, mỗi người dân, mỗi người lao động là 

chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19; theo dõi sát diễn biến, tình 

hình và tác động dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thiếu trách 

nhiệm trong phòng, chống dịch covid-19.   

- Tiếp tục bám sát, thực hiện tốt các chỉ đạo, điều hành của Trung ương, 

Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng 

chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND 

tỉnh giao và các chỉ tiêu đã đề ra tại Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 

29/12/2020 của UBND tỉnh; tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 

đầu tư công, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. 

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh đặc biệt các điều 

kiện đầu vào cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì các chuỗi liên kết sản 

xuất, kiểm soát tốt giá cả nguyên vật liệu, đáp ứng tốt nhu cầu lao động của 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với phương châm: 

Khuyến khích, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh 

doanh theo nguyên tắc ‘sản xuất phải an toàn, an toàn thì mới sản xuất”. 

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chấp hành các quy 

định, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo lĩnh vực phân công, quản lý. Kiên quyết giữ vững thành 



quả phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch Triển khai "Vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thống nhất phương châm lấy xã, 

phường, thị trấn, tổ dân phố, khu xóm là pháo đài, người dân đảm bảo mỗi cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, bản, làng, ngõ xóm,.. là Vùng Xanh trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Giao Sở Y tế (cơ quan thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh)  

- Thường xuyên đánh giá tình hình dịch bệnh, chủ động tham mưu UBND 

tỉnh và tổ chức, triển khai hoàn thiện các phương án, kịch bản, kế hoạch, các quy 

định phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Tham mưu triển khai kế hoạch tiêm vắc xin khoa học, kịp thời, hiệu quả 

đảm bảo đúng nhóm đối tượng ưu tiên,… Tập trung nguồn lực đẩy nhanh việc 

triển khai tiêm vắc xin, góp phần sớm hoàn thành miễn dịch Covid-19 cho nhân 

dân trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế. 

- Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện xét nghiệm tầm soát mở rộng 

các đối tương có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh, sớm phát 

hiện các mầm bệnh, kịp thời khoanh vùng, cách ly, điều trị… 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu 

UBND tỉnh ban hành và triển khai Đề án cơ cấu lại kinh tế, gắn với đổi mới mô 

hình tăng trưởng giai đoạn 2021-2025.  

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai mạnh mẽ hơn nữa 

các nhiệm vụ, giải pháp giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải 

ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững trong những tháng cuối năm 2021 

và đầu năm 2022; Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, đánh giá tình hình 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch đầu tư công năm 2021, 

trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo kế hoạch năm 2022. 

- Chủ trì phối hợp các sở, ngành, cơ quan liên quan tham mưu phương án 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sớm tham mưu, xây dựng chính 

sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, trọng tâm là hỗ trợ giảm chi phí cho các 

nhóm doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. 

- Tăng cường tham mưu triển khai mạnh mẽ hơn các giải pháp tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tham mưu 

UBND tỉnh điều chuyển các dự án có tiến độ giải ngân thấp sang các dự án có 

tiến độ giải ngân nhanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

4. Sở Tài chính 

- Theo dõi sát diễn biến, tình hình và tác động của dịch Covid-19 để đánh 

giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, hoàn thiện dự toán 

năm 2022, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 



- Tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà 

nước. Đề xuất việc cắt, giảm chi hội nghị, công tác trong và ngoài nước, chi 

thường xuyên,… theo tinh thần Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của 

Chính phủ.  

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 bảo đảm an toàn, phù hợp diễn 

biến dịch Covid-19; nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học với 

phương châm “lấy học sinh làm trung tâm”, “lấy nhà trường làm nền tảng”, “lấy 

giáo viên làm động lực”;  

Chủ động xây dựng kế hoạch học tập, giảng dạy, giáo án, giáo trình học 

trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương và các lứa tuổi 

khác nhau.  

Nghiên cứu, đề xuất việc miễn giảm học phí; có biện pháp ngăn chặn tình 

trạng lạm thu gây bức xúc trong nhân dân. 

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

- Tiếp tục chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương 

triển khai có hiệu qủa Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ động thực hiện, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị trợ cấp thất 

nghiệp của người lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Tăng cường tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, cải 

thiện nâng cao đời sống nhân dân.  

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc 

Tăng cường chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên 

địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ngân hàng Nhà nước về chính sách tiền tệ, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19;  

kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tăng cường quản lý 

rủi ro đối với tín dụng tiêu dùng, đảm bảo an toàn hoạt động; đẩy mạnh thực hiện 

thanh toán không dùng tiền mặt. 

7. UBND các huyện, thành phố 

- Tiếp tục tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các quy định, các biện pháp 

phòng chống dịch để nhân dân biết và thực hiện, đảm bảo đúng tính chất mỗi xã, 

phường, thị trấn, mỗi làng, xóm, thôn, bản, tổ dân phố là một pháo đài, mỗi 

người dân là một chiến sỹ.   

- Nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của các Tổ trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 (Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid, Tổ liên 

gia tự quản); đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy 

vai trò tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia 

phòng chống Covid-19” 



- Triển khai có hiệu qủa Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:       
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- CV: KT5; 

- Lưu: VT. 

      (H:          b) 

  

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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