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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
TINH QUANG TR!
Dc Ip - Ti. do - Hinh phñc
S&/UBND-TH

Quáng Trj, ngàyj.O tháng 10 näm 2021

V/v trinkhai thirc hiên
Nghj quyêt so 127/NQ-CP ngãy
08/10/202 1 cUa ChInh phñ

KInh giri:
Các s&, ban ngành cp tinh;
Các co quan Trung iscing trên dja bàn;
Các co quan thuc UBND tinh;
UBND các huyn, thành phô, thj xâ,
Trin khai thirc hin Nghj quyt s 1271NQ-CP ngày 08/10/202 1 cüa ChInh
phü ye phiên h9p ChInh phü thi.thng kS' tháng 9 nàm 2021 trirc tuyên toàn
quôc vOi dja phirang ye tInh hInh kinh té - xa hi tháng 9 và 9 tháng näm 2021,
UBND tinh yêu câu:
1.Các sâ, ban ngành cp tinh; các c quan Trung i.rang trên dja bàn; các cci
quan thuc UBND tinh và UBND các huyn, thành phô, thj xà, trên cci sâ quán
trit các ni dung dâ nêu trong Nghj quyêt so 127/NQ-CP ngày 08/10/202 1 cüa
ChInh phü dê xây drng kê hoch to chiic thrc hin phi hçip v&i chirc näng, nhim
vii, dieu kin thrc tiên cüa cci quan, dciii vj và dja phucrng mInh, gop phân thirc
hin thang lçii chü trlxclng chuyên hoat dng kinh té - xã hi sang "trgng thai bInh
thu'àng m&i ".
2. Các sâ, ban ngành cp tinh; các cci quan Trung wing trên dja bàn; các cci
quan thuc UBND tinh và UBND các huyn, thành phô, thj xã tO chrc thirc hin
nghiêm tüc, kjp thii và có hiu qua các nhim vii dâ dê ra tai Van bàn sO
4041/UBND-TH ngày 01/10/2021 cüa UBNID tinh ye triên khai thrc hin Cong
din so 7063/CD-VPCP ngày 30/9/2021 cüa Van phOng ChInh phü; Van bàn so
4924/UBND-TH ngày 15/10/2021 cüa TJBND tinh ye triên khai thijc hin Cong
van sO 461-C V/TU ngày 11/10/2021 cüa Tinh u' và Van bàn so 4947/UBND-VX
ngày 17/10/2021 cüa UBND tinh ye hrng dan t?m thai thirc hin các bin pháp
phông, chông djch theo Nghj quyet 1 28/NQ-CP cüa ChInh phü.
3. Các si, ban ngành cp tinh; các cci quan Trung iicing trên dja bàn; các cci
quan thuc UBND tinh và UBND các huyn, thành phô, thj xã chU &ng xay
dirng phucing an tO chirc san xuât, kinh doanh an toàn, thIch irng vOi diên biên
djch bnh và phü hçip diêu kin thirc te. Dng viên, ho trçY, tháo gi khó khän và
tao diêu kin thun igi nhât cho các doanh nghip yà cci sâ san xuât, kinh doanh
phiic hôi hoat dng san xuât, kinh doanh, bão dam lu'u thông hang hóa thông suôt.
4. Các cci quan, t chirc và dja phucing khOng ban hành các quy djnh m&i và
bãi bO ngay nhüng yêu câu, diêu kin trái vâi quy djnh cüa cci uan Trung wing
yà gay khó khàn cho ngthi lao dng, doanh nghip, cci sâ san xuât, kinh doanh.
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5. Giao Sâ K hoch và Du ti' chü trI, ph6i hçp vâi cáe sâ, ban ngânh ya
dja phi.nyng: Khân trirang xay dung, trin khai ké hoch phiic hôi vâ phát triôn
kinh tê - xà hi, phân dau dt müc cao nhât các chi tiêu dã de ra cüa näm 2021;
Tham mini thânh 1p To cong tác dc bit cüa UBND tinh ye tháo gc khó khän,
vuâng mac cho doanh nghiêp, ngi.thi dan bj ãnh hux&ng bi djch bnh COVID- 19,
kjp di vào hot dng trong tháng 10/2021.
6. Giao Si Giáo due và Dào tao chü trI, phi hpvâi các s, ban ngành và
dia phuong to chirc thuxc hién hoat dng dy và hçc chat 1ung, hiu qua Va bão
dam thIch frng an toàn, linh hoat, phü hp trng cap d djch Covid-19 a t&ng dja
bàn xâ, phung, thj trân; to chrc thirc hin hot dng dy và hçc trirc tiêp ti
nhüng vüng kiêm soát duqc djch bnh Covid-19./.
Noinithn:
-Nhirtrên;
- Van phông ChInh phü (báo cáo);
- Thtthng trirc Tinh u (báo cáo);
- Thii?ng trvc HDND tinh (báo cáo);
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Chánh VAn phông, các PVP UBND tinh;
-Liru: VTTHU. P,..
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