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Kính gửi:   

- Công an tỉnh; 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu Tư, Xây dựng, Công Thương, Y tế, 

Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Cục Thuế tỉnh, 

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp 

trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Văn bản được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ) . Với nguyên tắc sản xuất phải 

an toàn, an toàn để sản xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ đạo và 

giao trách nhiệm: 

1. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động xây 

dựng kế hoạch phục hồi và tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả theo 

mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mục tiêu phòng, chống dịch 

theo quy định; cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan và 

UBND huyện, thành phố để thống nhất phương án sản xuất, lưu thông hàng 

hoá, đi lại và ăn ở của người lao động đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng, chống 

dịch trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. 

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y 

tế, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, phân công 

nhiệm vụ cụ thể để triển khai kế hoạch, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm vừa duy trì sản xuất kinh 

doanh vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 

báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/10/2021. 

3. Sở Y tế căn cứ quy định của Bộ Y tế triển khai hướng dẫn cụ thể về 

giãn cách, xét nghiệm và các biện pháp về nghiệp vụ phòng chống dịch trong 

quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức  tiếp nhận và phân bổ 

kịp thời vắc xin để tiêm phòng cho người lao động tại các doanh nghiệp  theo 
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quy định; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời nguồn cung cấp Kit xét 

nghiệm để các doanh nghiệp chủ động về vật tư y tế trong kiểm soát phòng, 

chống dịch. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh chung và tình hình cụ thể trên 

địa bàn tỉnh chủ động tham mưu đề xuất kịp thời việc cho phép mở lại các dịch 

vụ để phục vụ đời sống của người lao động. 

4. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các doanh nghiệp bảo đảm lưu thông 

hàng hoá, phục vụ tốt cho quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh; tăng cường 

phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi 

phạm của các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng các quy định về lưu thông, 

vận tải hàng hoá. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố kịp thời nắm bắt, tham mưu, giải quyết, tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được 

phân công. 

6. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 

Tuyên Quang rà soát, kịp thời hướng dẫn triển khai việc thực hiện các chính 

sách, quy định hiện hành của nhà nước về hỗ trợ lãi suất, tín dụng, miễn giảm 

thuế theo quy định. 

7. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, lao động nước 

ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh theo quy định và thực hiện cách ly, 

phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, 

chủ động, triển khai, phối hợp, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Văn bản này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; (thực hiện); 
- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh; 
- Thường trực Tỉnh ủy;                  (Báo cáo) 
- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh uỷ; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng TH-VX, KT, QH; 
- Lưu: VT, CN (Cườngvv). 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-08T10:16:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Văn Sơn<sonhdndtq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-08T10:17:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




