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      Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ về 

phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 02 năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp 

tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, thực chất, hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ, 

giải pháp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 396/UBND-

TH ngày 10/02/2023 về việc thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với các địa phương; thực hiện nhất quán 

mục tiêu ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; bảo đảm sự chủ động, quyết 

liệt, chính xác và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng hơn trong chỉ đạo, 

điều hành, phù hợp với diễn biến tình hình, khắc phục các khó khăn, thách 

thức, tận dụng thời gian, cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

trong đó chú trọng những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao: 

a) Theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước, khu vực để chủ động 

phân tích, dự báo và kịp thời điều hành hiệu quả, phù hợp để ứng phó với các 

vấn đề phát sinh. 

b) Tập trung nguồn lực hoàn thành việc lập, thẩm định để trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, nhất là quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch (công văn số 745/UBND-

TH ngày 10/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh).  

c) Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt 

bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023; quản lý chặt 

chẽ giá nguyên, nhiên, vật liệu; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, ép giá. 

d) Tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ 

khẩu, Sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại 

Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo triển khai 

quyết liệt, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-

TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 284/QĐ-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/chi-thi-05-ct-ttg-2023-day-manh-phat-trien-ung-dung-du-lieu-dan-cu-dinh-danh-dien-tu-556365.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/chi-thi-05-ct-ttg-2023-day-manh-phat-trien-ung-dung-du-lieu-dan-cu-dinh-danh-dien-tu-556365.aspx
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UBND ngày 24/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm 

tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp. 

e) Rà soát, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn 

ngân sách địa phương, bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả, thành công Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

g) Đẩy mạnh chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và đánh giá mức 

độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chia sẻ các thông tin, dữ liệu về kinh 

tế- xã hội giữa các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; sử dụng hiệu quả các 

cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách và 

phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. 

h) Tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với 

các loại bệnh truyền nhiễm, các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Thực hiện 

đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, 

phúc lợi xã hội. 

i) Chủ động cung cấp thông tin, truyền thông chính sách đến người dân. 

Trước các vấn đề thời sự được dư luận xã hội quan tâm, cần chủ động, kịp thời 

cung cấp thông tin cho báo chí và người dân nhằm góp phần tạo đồng thuận xã 

hội và Nhân dân chia sẻ, đồng hành với cơ quan chức năng. 

 k) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

tập trung quán triệt, chỉ đạo về việc đề cao trách nhiệm cá nhân và của người 

đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động, tích cực thực 

hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ 

được giao, phân công, ủy quyền; tham gia hiệu quả giải quyết các công việc 

chung của tập thể UBND tỉnh; cùng tập thể UBND tỉnh quyết định và chịu trách 

nhiệm đối với các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh theo quy 

định. Đối với những đề án trình UBND tỉnh mà còn ý kiến khác nhau giữa các 

cơ quan về những nội dung chủ yếu của đề án thì Thủ trưởng cơ quan chủ trì 

phải trực tiếp làm việc với Thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác và Thủ trưởng cơ 

quan có liên quan để trao đổi, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: 

a) Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung tình 

hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 (công văn số 713/UBND-TH 

ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh). 

b) Hoàn thành dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình 

kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại quý I, nhiệm vụ trọng tâm 

quý II năm 2023. 

c) Đánh giá thực hiện kịch bản tăng trưởng quý I; đề xuất kịch bản tăng 

trưởng quý II/2023 



 3 

  

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các huyện, thành phố: 

Tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu 

đúng, thu đủ, thu kịp thời, tăng cường chống thất thu; triệt để tiết kiệm chi, cắt 

giảm chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, địa phương: 

a) Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với cơ cấu hợp lý, đáp ứng 

kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng áp 

dụng các biện pháp hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các 

lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát rủi ro tín dụng đối với 

lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận 

vốn của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm lãi suất hợp lý, hiệu quả và phù 

hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát.   

b) Tập trung xử lý hiệu quả các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo 

đảm thanh khoản và an toàn hệ thống, chú trọng xử lý nợ xấu và hạn chế nợ 

xấu phát sinh mới; tăng cường công tác thanh tra, giám sát.   

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: 

a) Rà soát, thúc đẩy phát triển và cơ cấu lại công nghiệp, chú trọng các 

ngành có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao, bền vững. Đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện dự án cấp điện nông thôn. 

b) Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, kích cầu tiêu dùng trong nước, nhất 

là các sản phẩm công nghiệp. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, địa phương: Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh để 

chủ động chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp, bảo đảm kịp thời, hiệu quả; 

tổ chức triển khai các giải pháp phù hợp phòng, chống hạn hán, bệnh dịch trên 

cây trồng, vật nuôi; tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy phát triển bền 

vững thị trường cho hàng hóa nông nghiệp, nhất là sản phẩm chủ lực, có thế 

mạnh, có thương hiệu. 

7. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

Nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 

đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không của các địa phương (công 

văn số 2383/BGTVT-KHĐT ngày 10/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải), báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2023. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các 

huyện, thành phố: 

a) Tăng cường công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đối với các dự án có yêu cầu đánh giá tác động môi trường làm cơ sở 

hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt các dự án và triển khai thực hiện. 
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b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động dự 

báo, đề xuất phương án điều tiết nguồn nước bảo đảm phục vụ sản xuất kinh 

doanh và sinh hoạt của người dân; xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả, giảm 

nhẹ thiệt hại do hạn hán. 

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình người lao động bị mất 

việc làm, giảm giờ làm, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp để có phương án 

hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. 

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

địa phương: Tập trung thực hiện kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 06/02/2023 

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các điều kiện còn thiếu, nâng cao chất 

lượng các điều kiện đạt mức độ yếu và trung bình theo Đề án phát triển khu du 

lịch quốc gia Mộc Châu giai đoạn 2023- 2025. 

11. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Tập trung 

thực hiện, tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-

CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm 

thuốc, trang thiết bị y tế; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu, 

mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. 

12. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các 

huyện, thành phố: 

a) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới; 

chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao 

đẳng năm 2023. 

b) Chủ động xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 

29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

13. Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động nắm 

tình hình, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, không để phát sinh điểm nóng. 

14. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh: chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động 

tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là biên giới đất liền, bảo 

đảm vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

15. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: 

a) Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự 

kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh; hoạt động của các đồng chí 

lãnh đạo tỉnh. Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham 

mưu các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia; chủ động 

trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. 
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b) Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh xã hội, giữ vững 

an ninh các vùng chiến lược và các trung tâm đô thị; bảo đảm an ninh chính trị 

nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền 

thông, an ninh mạng. 

c) Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm; tập trung trấn 

áp các loại tội phạm, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kéo giảm tội phạm về 

trật tự xã hội; ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tung tin xấu, độc, 

sai sự thật. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 

nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá khổ, quá tải. 

Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại về 

người và tài sản do cháy, nổ gây ra. 

16. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

thông tin, truyền thông về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương, sự tham gia tích cực của 

người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện 

các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức của người 

dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn giao thông, 

phòng chống cháy nổ, việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Luật Đất đai 

(sửa đổi)...; đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thông tin 

xấu, độc, sai sự thật, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố và tăng cường 

niềm tin của nhân dân. Tiếp tục thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia, 

phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

17. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh: đẩy mạnh thông tin, truyền thông 

về các công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; tăng cường 

công tác truyền thông chính sách, thông tin kịp thời, chủ động, khách quan, 

chính xác, tạo cảm hứng, khí thế phấn khởi, động lực thi đua sôi nổi thực hiện 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

18. Bảo hiểm Xã hội tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển 

người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đôn đốc thu, giảm nợ bảo 

hiểm xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý 

các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết, 

chi trả kịp thời các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm y tế. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, mở rộng hình 

thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đẩy nhanh chuyển đổi số, 

hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội... 

19. Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

 a) Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, 

UBND huyện Vân Hồ tập trung hoàn thành các nội dung liên quan đến dự án 

đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ (công văn số 743/UBND-

TH ngày 10/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh). 
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b) Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục tập trung 

thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 324/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

c) Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát để hoàn thành 

việc chi trả các chế độ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, hoàn thành trong tháng 3/2023. 

20. Về thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 

a) Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xác định giải ngân 

vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023; tiếp tục tập 

trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, công tác giải phóng 

mặt bằng, tiếp cận vốn … theo nguyên tắc giải quyết theo thẩm quyền, trường 

hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp; đề cao hơn nữa trách nhiệm 

người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả phối hợp 

giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên trách, công tác hậu kiểm 

trong giải ngân vốn đầu tư công, khả năng tham gia của cộng đồng vào việc 

giám sát các dự án đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch; xử lý nghiêm 

các vi phạm, hành vi cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải 

ngân kế hoạch vốn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục về đầu tư công và thanh toán vốn đầu 

tư công theo quy định. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: 

- Tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội; trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/3/2023. 

- Khẩn trương trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập các Tổ 

công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh và các huyện, thành phố. 

21. Về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục rà soát, có văn bản đôn đốc việc ban 

hành các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia theo quy định Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, đảm bảo hoàn thành 

trong tháng 3 năm 2023. 

b) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động- Thương binh và Xã hội, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp chặt chẽ 

hướng dẫn, hỗ trợ các các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm giải ngân 

đúng tiến độ đã đề ra, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, tiêu cực. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-68-nq-cp-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-covid19-479816.aspx
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c) Các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia, UBND các huyện, thành phố: Rà soát danh mục các 

dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, khả năng giải ngân để 

tập trung thực hiện, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, rủi ro trong 

quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; định kỳ trước ngày 25 

hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, 

gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. 

22. Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp theo quyết định 

số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà 

nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 

2023; trong đó chú trọng một số nội dung sau: 

a) Tiếp tục xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm 

vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng 

điểm, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế số, 

kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu. 

b) Tích cực rà soát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cắt 

giảm các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ, 

rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính của người dân và doanh 

nghiệp. Không quy định thêm các điều kiện tạo rào cản cho đầu tư, kinh doanh. 

Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức đưa ra các yêu cầu bổ sung 

về hồ sơ, giấy tờ thực hiện thủ tục hành chính trái hoặc không có quy định. 

c) Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết và nâng cao chất lượng, triển khai 

thực chất các dịch vụ công trực tuyến. Nhanh chóng áp dụng dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính có tần suất sử dụng cao và đủ 

điều kiện. Tích cực hỗ trợ, khuyến khích, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

d) Cập nhật, công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm 100% 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan hoạt động kinh 

doanh được tham vấn, lấy ý kiến và phản hồi ý kiến của hiệp hội, doanh 

nghiệp. Đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân chủ động, tích cực 

tham gia phản biện, đóng góp ý kiến, phản ánh các vấn đề vướng mắc, khó 

khăn, đề xuất kiến nghị chính sách để bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, 

đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

e) Đẩy mạnh tuyên truyền với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh về đường lối, chủ trương, chính sách và những thành tựu phát triển kinh 

tế- xã hội và những cam kết của tỉnh về duy trì, cải thiện môi trường kinh 

doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để 

thu nguồn vốn đầu tư, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư. 
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g) Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, quá 

mức cần thiết khi không có dấu hiệu vi phạm với mục tiêu hướng dẫn để 

doanh nghiệp thực thi pháp luật tốt hơn, không gây khó cho doanh nghiệp. 

h) Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh; hằng quý thực hiện báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp về vấn đề này. 

 Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn 

đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện 

Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh./. 

  
Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh (LĐ, CV, Trung 

tâm thông tin); 

- Lưu VT, TH (V.Hải).  

  CHỦ TỊCH 

  

  

  

  

 

 

  

Hoàng Quốc Khánh 
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