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V/v tháo gỡ khó khăn, thúc 

đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu 

dùng và đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        An Giang, ngày 22 tháng 9  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; 

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 

số: 1259/TTg-KTTH ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc tháo gỡ khó 

khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, 

ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển 

khai những nhiệm vụ sau: 

1. Theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình, xác định rõ những 

vướng mắc, khó khăn cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh 

nghiêp và trên từng địa bàn để có biện pháp, đối sách cụ thể  để tập trung 

tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi, tiết giảm 

chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm những 

trường hợp vi phạm, làm chậm, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người 

dân, doanh nghiệp. 

Tiếp tục rà soát kỹ các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật đề 

xuất cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Kiên 

quyết không để tình trạng còn rào cản, còn cơ chế, chính sách, quy định 

bất cập, không phù hợp với tình hình thực tiễn đối với đầu tư, sản xuất 

kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội. 

 2. Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư: 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, 

giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước với 

các hình thức phù hợp. Đẩy mạnh các hình thức, phương thức kinh 

doanh khuyến khích tiêu dùng như kinh tế ban đêm, các hội chợ, triển 

lãm sản phẩm hàng hoá, dịch vụ... 
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- Tổ chức tốt việc đưa hàng hoá, dịch vụ đến các khu dân cư, khu 

công nghiệp, các địa bàn nông thôn, miền núi..., tạo thuận lợi và đáp ứng 

kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên cả nước. Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin, phát triển mạnh thương mại điện tử và các mô 

hình kinh doanh mới phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu phát 

triển của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. 

- Tổ chức tập huấn, thông tin truyền thông về các hiệp định thương 

mại tự do, trong đó có Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA. Triển 

khai hiệu quả các biện pháp phù hợp để duy trì và mở rộng, không để 

giảm thị phần, mất thị trường xuất khẩu, nhất là đối với các mặt hàng 

xuất khẩu chủ lực.  

 3. Sở Tài chính, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế: 

- Đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần 

bảo vệ phù hợp sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước.  

- Rà soát, có các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp về huy động 

vốn, tín dụng, tài chính - ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí, thủ tục 

hành chính về xuất nhập khẩu, thuế, hải quan... gắn với các chương tr ình 

kích cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu để tạo thuận lợi, hỗ 

trợ hiệu quả các doanh nghiệp. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh 

mẽ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực góp phần thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động. 

- Phối hợp các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát kỹ danh 

mục các dự án đầu tư công, nắm bắt tình hình triển khai từng dự án để có 

biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoặc đề xuất điều chuyển 

vốn sang các công trình, dự án khác có khả năng giải ngân tốt, sớm hoàn 

thành, đưa vào sử dụng; phấn đấu giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 

2019 và những năm trước chuyển sang. 

 - Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định 

pháp luật và thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, tạo mọi thuận lợi để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội . 

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: tích cực tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ 

người lao động, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người 
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dân và các nhiệm vụ phát triển văn hoá, xã hội, giảm nghèo bền vững, 

bảo vệ môi trường... 

6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng: thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ gìn trật tự, an toàn 

xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại và 

hội nhập quốc tế; đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội lần thứ XI Đảng 

bộ tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 7. Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn và tin tưởng rằng Thủ trưởng 

các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nêu cao 

tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tập trung quán 

triệt, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong toàn thể hệ thống hành chính nhà nước tận tuy, nhiệt tâm, trách 

nhiệm với công việc; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những 

vướng mắc, tạo thuận lợi và luôn đồng hành cùng người dân, doanh 

nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức rất lớn hiện nay./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Báo AG, Đài PTTHAG; 

- Vp.UBND tỉnh: LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: HCTC. 
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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