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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày      tháng        năm  2021 

 

 

                     Kính gửi: Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở 

 

Thực hiện Công văn số 3006/UBND-TH, ngày 4 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ,  

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương 

về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 tại 

Thông báo số 272//TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ, Lãnh 

đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở chủ động rà soát các tình 

huống chưa có trong quy định của pháp luật hoặc pháp luật quy định chưa phù 

hợp, vượt thẩm quyền giải quyết...thuộc lĩnh vực, phạm vi phụ trách của cơ quan, 

đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Sở để đề xuất, báo cáo với UBND tỉnh. 

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Văn bản số 2451/UBND-KT ngày 

20/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-

CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; triển khai thực hiện Nghị định số 

92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị 

quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một 

số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch 

Covid-19. 

3.  Thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính thực hiện không hiệu quả; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện các 

thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi... 

Trên đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các phòng 

chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Giám 

đốc Sở để chỉ đạo, giải quyết./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 Nguyễn Tất Nhiên 
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