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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh,
thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn
tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid19 và đạt được những kết quả tích cực; tình hình dịch bệnh được kiểm soát; không
lây lan trong cộng đồng. Tuy vậy, đại dịch Covid-19 đã tác động toàn diện, sâu
rộng đến nhiều mặt đời sống kinh tế, xã hội. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta dịch
bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan cao khi người Việt Nam ở nước ngoài
đang tiếp tục nhập cảnh về trên địa bàn, nhất là một bộ phận về qua các đường
mòn, lối mở khu vực biên giới.
Đại dịch Covid-19 có thể còn kéo dài, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, khó
lường, do vậy cần chủ động có các giải pháp phòng, chống dịch; đồng thời để triển
khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi, đẩy mạnh sản xuất, kinh
doanh, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu
kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung
thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp phòng, chống,
kiểm soát dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng nhân lực, phương tiện và chủ động triển
khai các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh,
không để bị động, bất ngờ, không để lây lan ra cộng đồng. Tổ chức cách ly, theo
dõi chặt chẽ đối với công dân trở về từ nước ngoài, chuyên gia nước ngoài nhập
cảnh vào làm việc và sinh viên các nước nhập cảnh vào học tập trên địa bàn tỉnh
theo quy định.
2. Quán triệt sâu sắc, cụ thể các định hướng lớn, các nhóm nhiệm vụ, giải
pháp cấp bách và dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội theo Kết luận số 77-KL/TW,
ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch
Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước. Tiếp tục thực hiện đồng bộ,
hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người
lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, nhanh chóng
khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các
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lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ hoạt động bình thường trong điều kiện mới, đảm bảo
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.
3. Đánh giá khách quan, toàn diện tác động, mức độ ảnh hưởng của dịch
Covid-19 đối với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, xác định rõ các cơ hội và thách
thức, đưa ra các giải pháp tận dụng, chuyển hóa cơ hội và thách thức thành các
động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới; có kế hoạch, lộ trình thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
nghiên cứu sửa đổi, ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện
thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng:
- Đối với nhóm chính sách cần sửa đổi, bổ sung: Thống nhất thực hiện điều
chỉnh, bổ sung một số chính sách liên quan đến phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của
Hội đồng nhân dân tỉnh trên nguyên tắc đảm bảo các thủ tục và thẩm quyền theo
quy định; cách thức thực hiện dễ hiểu, dễ áp dụng, khả thi; triển khai chính sách
đồng bộ, thống nhất và kịp thời.
- Đối với các chính sách đã ban hành chưa triển khai hoặc đã triển khai thực
hiện nhưng đạt kết quả thấp: Xác định rõ nguyên nhân, nút thắt, tham mưu giải
pháp tháo gỡ, sửa đổi, điều chỉnh (cả về quy trình, điều kiện hỗ trợ, cắt giảm thủ
tục hành chính không cần thiết, chấn chỉnh trong khâu tổ chức thực hiện...) để kịp
thời hỗ trợ, giải ngân kinh phí, khuyến khích đầu tư mở rộng phát triển sản xuất,
kinh doanh. Đối với các chính sách có tính dài hạn cho giai đoạn 2021 - 2025,
nghiên cứu, xây dựng đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm.
- Đối với nhóm chính sách mới có tính đặc thù: Thống nhất ban hành chính
sách mới hỗ trợ hoạt động xuất khẩu; chính sách tháo gỡ khó khăn, phát triển
ngành du lịch.
- Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, chính sách mới có tính đặc thù sẽ
được xây dựng, tích hợp thành chính sách tổng thể, không làm riêng lẻ và được áp
dụng đến hết năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành chủ động
chuẩn bị hướng dẫn thực hiện các chính sách để ban hành sau khi có Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh.
5. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt đầu tư công
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 622/TTg-KTTH, ngày
26/5/2020 và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 2274-CV/TU, ngày
01/6/2020, trong đó tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai, thủ tục đầu
tư, tránh máy móc, cầu toàn, trì trệ, đùn đẩy; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư,
nhất là các dự án trọng điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh
ủy đồng ý chủ trương; tổ chức khởi công, triển khai ngay các dự án lớn tạo động
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lực phát triển kinh tế - xã hội. Xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ, không có
khả năng thực hiện để tạo quỹ đất, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự
án; rà soát, thu hồi vốn đối với các dự án đầu tư công giải ngân không đạt yêu cầu,
bố trí cho dự án khác.
6. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,
ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp, thu hút đầu tư phát triển. Nâng cao năng lực, trách
nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Đề cao vai trò, trách nhiệm người
đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất, kinh doanh, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm. Xử
lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực,
gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện, đặc biệt là người đứng đầu. Đối với các
nội dung vượt thẩm quyền, chủ động đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy.
7. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó
khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh;
chủ động cơ cấu lại doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản trị, nguồn nhân lực, ứng
dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng
cường các hoạt động kết nối, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp; tập trung phát triển
mạnh thị trường trong nước, trong tỉnh, đồng thời mở rộng thị trường, hướng tới
phát triển bền vững.
8. Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại
hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII. Tăng cường
công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là bảo
vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
9. Tổ chức thực hiện
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn
thiện Đề án phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều
kiện phòng, chống dịch Covid-19 và các cơ chế, chính sách trình Hội đồng nhân
dân tỉnh xem xét thông qua theo hướng phân quyền, giản lược quy trình, thủ tục,
đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả.
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo sửa
đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh,
thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành
đảm bảo hiệu quả.
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- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Đảng ủy khối cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh kịp thời quán triệt, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, doanh nhân
phát huy tính chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh
phát triển sản xuất, kinh doanh.
- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị
- xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân đẩy
mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Phát động
phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để tập trung nguồn lực
cho phục hồi và phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu
dùng nội địa.
- Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm
túc, đúng quy định, kịp thời các chính sách sau khi có hiệu lực, đảm bảo quyền lợi
cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và người dân. Tập trung tháo gỡ
vướng mắc về thủ tục đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính,
đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; hướng dẫn kịp thời cho doanh
nghiệp tiếp cận với các cơ chế, chính sách hỗ trợ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc
thực hiện, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi các chính sách.
- Các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các thành viên
theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong
triển khai thực hiện Chỉ thị ở địa phương, đơn vị theo địa bàn phụ trách.
Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phối hợp các cơ
quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, thường xuyên báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến
rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, (báo cáo)
Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban cán sự đảng Chính phủ,
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,
- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(Đã ký)

Lê Đình Sơn

