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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh -Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt 

về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 
 

 Ngày 28 tháng 10 năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ 

công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo về 

những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong 

thời gian qua, một số giải pháp trong thời gian tới. Tham dự hội nghị có các đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ phó Tổ công tác, thủ trưởng các sở, ban, 

ngành là thành viên Tổ công tác; đại diện các hiệp hội, hội: Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ 

doanh nhân tỉnh. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo đánh giá tác động của 

dịnh bệnh tới hoạt động của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, ý kiến 

tham gia của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - 

Tổ trưởng Tổ công tác kết luận như sau: 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh 

tế - xã hội nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói 

riêng, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp, doanh 

nhân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực, tự 

cường, nỗ lực thích ứng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc 

làm và thu nhập cho người lao động; bên cạnh đó đã có những đóng góp thiết 

thực, hiệu quả, kịp thời về nhiều mặt trong công tác phòng, chống dịch và phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Để chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua, Tỉnh đã 

lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Trung ương, thực 

hiện các giải pháp để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, xã 

hội; trong đó đã chú trọng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa: ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao 

động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; giải quyết các khó khăn trong đi lại, lưu 

thông hàng hóa với một số tỉnh lân cận; thực hiện giãn cách, cách ly hợp lý, linh 

hoạt tại các doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất; cơ cấu lại nợ, giãn, hoãn, miễn 

giảm tiền thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất,…vv. 

Từ ngày 13/10/2021, dịch bệnh trên trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, 

số ca nhiễm tăng cao, trong đó có nhiều ca trong khu công nghiệp, ảnh hưởng 
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lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân 

trong tỉnh. Để thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục 

và phát triển kinh tế; Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu các 

thành viên Tổ công tác, các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh với phương châm: luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ổn định 

việc làm, thu nhập cho người lao động, trong đó tập trung thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Tổ công tác; chủ trì, phối 

hợp các sở, ngành thường xuyên rà soát, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc 

của doanh nghiệp phát sinh trong thực tiễn sản xuất kinh doanh, tổng hợp và đề 

xuất để giải quyết kịp thời.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đề xuất với Tổ trưởng, Tổ 

phó Tổ công tác làm việc với các doanh nghiệp có nhiều khó khăn, vướng mắc 

do ảnh hưởng của dịch bệnh để trực tiếp chỉ đạo giải quyết, kịp thời tháo gỡ cho 

doanh nghiệp.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài chính đề xuất 

giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Nguồn lực thực hiện và quy 

định cụ thể căn cứ theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020. 

2. Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND các 

huyện, thành, thị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu 

trong trạng thái bình thường mới; chú trọng công tác phòng chống dịch trong 

các khu, cụm công nghiệp; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với người 

lao động, người đi, đến các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ. 

- Rà soát kế hoạch tiêm chủng, đảm bảo ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 

cho các đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp, sớm hoàn thành 

tiêm vắc xin mũi 1 cho 100% người lao động trong các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, triển khai tiêm vắc xin mũi 2 theo lộ trình.  

- Kịp thời công bố các vùng dịch theo quy định để tuyên truyền, cung cấp 

thông tin cho người dân trong và ngoài tỉnh biết nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động của các doanh nghiệp và lưu thông hàng hóa. 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, nghiên cứu, đề xuất việc triển khai 

cho phép các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thuốc, vật tư y tế được phép kinh 

doanh mua, bán bộ kit test nhanh kháng nguyên Covid-19. Tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân, doanh nghiệp chủ động tự thực hiện việc xét nghiệm nhanh 
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kháng nguyên; các doanh nghiệp có trách nhiệm thường xuyên tổ chức xét 

nghiệm sàng lọc đối với người lao động đang làm việc. 

3. Sở Công Thương: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị Bộ Công Thương và 

các cơ quan có liên quan có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất  

khẩu đang gặp khó khăn do lượng hàng tồn kho lớn, khó bảo quản chất lượng 

trong thời gian dài, nhất là sản phẩm chè khô xuất khẩu.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành, 

thị rà soát cụ thể sản lượng của doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế hộ, có giải 

pháp thiết thực hỗ trợ kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông sản có khối lượng lớn: 

lợn, gà, bưởi và các sản phẩm nông sản đến kỳ thu hoạch. 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, thường xuyên nắm bắt thông tin thực 

tế trong việc lưu thông hàng hóa giữa tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong phạm vi cả 

nước, nhất là các tỉnh lân cận. Trường hợp phát hiện những cản trở, gây khó 

khăn đối với người, phương tiện đến từ tỉnh Phú Thọ, những quy định không 

phù hợp với Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, kịp thời 

có biện pháp tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết.  

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:  

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị rà soát số người lao 

động trở về từ các tỉnh khác (do dịch bệnh COVID - 19), thực hiện hỗ trợ, đào 

tạo, giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển 

dụng. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông:  

- Nghiên cứu, xây dựng một trang thông tin chung (Website hoặc Zalo) để 

tiếp nhận, xử lý những kiến nghị, khó khăn vướng mắc của người dân, doanh 

nghiệp, hoàn thành trước ngày 05/11/2021; công khai số điện thoại, địa chỉ 

Zalo của Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác (số điện thoại: 

0913.282.265 ) để trực tiếp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về kỹ thuật để các doanh 

nghiệp thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh. 

6. Giao Cục thuế tỉnh: chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND 

các huyện, thành, thị: khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 

92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 

406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải 

pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

7. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện 

thành thị: trong phạm vi thẩm quyền theo quy định, chịu trách nhiệm trực tiếp 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; chủ động nghiên cứu, triển khai các chính sách 
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mới về hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; kịp thời thông tin, hướng dẫn cho 

doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện. 
 

Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nêu trên 

để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

COVID-19; định kỳ (trước ngày 25 hàng tháng) gửi báo cáo kết quả thực hiện 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 
 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT-HĐND tỉnh (b/c); 

- Thành phần dự họp; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, TH1, TH6. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Tạ Ngọc Yến 
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