TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 49-CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Thuận, ngày 02 tháng 7 năm 2020

CHỈ THỊ
về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19
để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
----Thời gian qua, với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong
tỉnh, sự khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19, sau hơn 03 tháng trên địa bàn tỉnh không phát sinh thêm ca nhiễm
bệnh mới, đến nay tỉnh ta đã kiểm soát được dịch Covid-19, kết quả đó đã được
cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo, điều
hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã
hội, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dần được khôi phục. Tuy
nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến hết sức phức
tạp, tác động tiêu cực đến tình hình các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; dự báo
dịch Covid-19 có khả năng tiếp tục kéo dài, phát sinh nhiều yếu tố khó lường.
Để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, không để tái phát dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh, đồng thời triển khai thực hiện tốt Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020
của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục
hồi và phát triển nền kinh tế đất nước, đảm bảo thực hiện được mục tiêu “kép”
vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm đời sống nhân dân, nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp
ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
và các sở, ban, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, không được lơ là,
chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh, xử lý nghiêm
minh đối với các hành vi đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân; tuyên
truyền các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn, khôi phục
hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ nhân
dân, bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19.
2. Thường xuyên theo dõi và dự báo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội để chủ động điều hành cho phù hợp, với quyết tâm
thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tập trung rà soát, điều chỉnh
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các thủ tục hành chính còn chồng chéo, tiếp tục đề nghị Chính phủ và các bộ,
ngành Trung ương tháo gỡ các “điểm nghẽn” của tỉnh, thúc đẩy cải cách, đổi mới,
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển
kinh tế - xã hội.
3. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ,
Thủ tướng chính phủ để kích thích tiêu dùng nội địa, cung ứng hàng hóa, nhu yếu
phẩm, bình ổn giá thị trường. Nghiên cứu ban hành và triển khai kế hoạch, chương
trình xúc tiến, phục hồi, phát triển du lịch, quảng bá, tiếp thị các sản phẩm du lịch
mới, trước mắt tập trung các chương trình kích cầu du lịch nội địa.
4. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và
hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Kết quả giải ngân vốn
của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ
hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng
đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan.
5. Khẩn trương xem xét tiến độ, giải quyết thủ tục đầu tư các dự án đang tồn
đọng; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết mà không có lý
do chính đáng; chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề
vượt thẩm quyền của ngành, đơn vị, địa phương mình. Nâng cao tinh thần, thái độ,
năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… nhất là cán bộ trực
tiếp thực thi chính sách; không để xảy ra tình trạng cố tình gây khó khăn, nhũng
nhiễu trong thực thi công vụ; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.
6. Cắt giảm, tránh chồng chéo, hạn chế các cuộc thanh tra, kiểm tra trong
năm 2020, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu
vi phạm.
7. Đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa, trấn áp các
loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, nhất là tội phạm
hình sự, ma túy, cướp giật, bảo kê, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn
đồ, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp an tâm
sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.
8. Tổ chức thực hiện:
- Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung Kết luận số 77KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời,
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ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn
của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp dài hạn theo Kết luận số 77-KL/TW của
Bộ Chính trị và Chỉ thị này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện, định
kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này được quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội
viên và nhân dân./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II,
- Ban Kinh tế Trung ương Đảng,
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các sở, ban, ngành,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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