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Thời gian qua Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết: số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030; số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 

và 7 tháng năm 2021. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, 

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo: số 5626/UBND-TH1 ngày 

25/8/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 

của Chỉnh phủ; số 5537/UBND-NC1 ngày 23/8/2021 triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ.  

Để kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ 

và chỉ đạo của UBND tỉnh; trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 

thuộc các lĩnh vực của Ngành 8 tháng đầu năm 2021, Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Các phòng chuyên môn, Trung tâm 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất 

lượng các nhiệm vụ trọng tâm được phân công tại Quyết định số 10/QĐ-SCT 

ngày 27/01/2021 về ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 

của Sở Công Thương, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các nhiệm vụ 

được giao. Chủ động báo cáo Giám đốc Sở và Phó Giám đốc phụ trách đối với 

các nhiệm vụ được giao trong Chương trình khung UBND tỉnh và Kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của Sở nhưng quá trình triển khai gặp khó khăn, 

vướng mắc không thể thực hiện để có phương án chuyển nhiệm vụ và nguồn 

kinh phí ngay trong tháng 9/2021 nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động của 

Ngành. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu các biện pháp, 

giải pháp góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát dịch 

COVID-19 lĩnh vực công thương trong đó tập trung: Hướng dẫn các doanh 

nghiệp thực hiện ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến 

của dịch bệnh COVID-19; Theo dõi sát thị trường, kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu, không để xảy ra tình trạng 
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đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Chủ động tham mưu phương án phối 

hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức kết nối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. 

Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử để tạo kênh tiêu thụ thuận lợi, ổn định; 

Tiếp tục theo dõi, đánh giá thực trạng tiêu thụ điện của các doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để kịp thời tham mưu các giải pháp hỗ trợ hiệu 

quả... 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phối hợp, 

công tác báo cáo; lưu ý hàng tháng thực hiện đăng ký các nhiệm vụ để đưa vào 

Chương trình công tác của UBND tỉnh gửi Văn phòng tổng hợp cùng với kỳ báo 

cáo tháng. Phối hợp với Văn phòng thực hiện kịp thời các nội dung được giao có 

hạn xử lý trên hệ thống văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và trên phần mềm xử lý 

công việc TD, tuyệt đối không để tình trạng không xử lý hoặc xử lý chậm. 

Trường hợp phòng, đơn vị nào để xẩy ra tình trạng không xử lý hoặc xử lý chậm 

phải kịp thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. 

- Các văn bản quan trọng trình UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh 

sau khi lấy ý kiến Phó giám đốc sở phụ trách trình Giám đốc sở ký theo đúng 

tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5629/UBND-TH1 ngày 

25/8/2021 về nâng cao chất lượng công tác tham mưu văn bản trình Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Chủ động, phối hợp với Văn phòng thực hiện có hiệu quả công tác cải 

cách hành chính, đặc biệt là công tác rà soát, đơn giản hóa và giải quyết thủ tục 

hành chính. Trên cơ sở Văn bản chỉ đạo số 5537/UBND-NC1 ngày 23/8/2021 về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ, theo chức 

năng nhiệm vụ kịp thời quán triệt, tham mưu, tổ chức thực hiện. 

2. Văn phòng  

- Đầu mối theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các Nghị quyết: số 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021, số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021  của Chính phủ và các 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Rà soát, tổng hợp, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND 

tỉnh, lãnh đạo UBND giao trên hệ thống văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đặc 

biệt là các nhiệm vụ khung tại Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 06/01/2021 

về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của Sở, định kỳ tổng 

hợp, báo cáo tiến độ thực hiện. 



3 

 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính; tập trung 

rà soát, đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 để kịp thời 

tham mưu thực hiện. 

Trên đây là một số nội dung thực chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 

của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, yêu cầu các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc và CBCC,VC cơ quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP3. 

 

               GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 
          

          Hoàng Văn Quảng 
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