
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẮC YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND     Bắc Yên, ngày          tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Bắc Yên 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TCT ngày 08/11/2021 Tổ công tác đặc biệt 

của chủ tịch UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, 

UBND huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên 

bàn huyện với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương 

trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giảm bớt 

thiệt hại, tác động tiêu cực cho doanh nghiệp và người dân do ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phục hồi và phát 

triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-

19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, 

thúc đẩy phục hồi kinh tế của huyện, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. 

2. Yêu cầu 

Triển khai kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết 

của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 

Chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp và người dân; đề xuất với Chủ tịch UBND huyện 

phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan 

trọng, cấp bách, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 

Nêu cao vai trò và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị tập trung triển 

khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa phát 
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triển kinh tế - xã hội, vừa chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh và đầu tư, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, xuyên suốt của các 

cấp, các ngành, đơn vị, địa phương. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 Tổ công tác phân công nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể như sau: 

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

1 Chủ động tiếp cận, nắm bắt, 

tiếp nhận thông tin, tổng hợp 

các khó khăn, vướng mắc 

của doanh nghiệp, người 

dân; đề xuất với Chủ tịch 

UBND huyện phương 

hướng, giải pháp để kịp thời 

chỉ đạo giải quyết những vấn 

đề quan trọng, cấp bách, 

nhằm tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp và người dân 

vị ảnh hưởng bời dịch bệnh 

Covid-19. 

 

 

 

Cơ quan đơn 

vị địa phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

2 Thiết lập đường dây nóng để 

tiếp nhận phản ánh, cung cấp 

thông tin tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp và người 

dân bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19, phân công cán bộ 

thường trực tại các cơ quan, 

đơn vị 

Văn phòng 

UBND huyện 

  

3 Triển khai thực hiện một số 

giải pháp về miễn, giảm thuế 

theo Nghị định số 

92/2021/NĐ-CP ngày 

27/10/2021. 

Chi cục thuế 

khu vực Phù 

Yên – Bắc 

Yên 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Năm 2021 

4 Rà soát, phổ biến, hướng dẫn Phòng Lao Cơ quan, đơn  
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cụ thể từng doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh về 

điều kiện hưởng chính sách 

hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động bị 

ảnh hưởng bởi Covid-19 

động Thương 

binh và Xã hội 

vị, UBND các 

xã, thị trấn. 

5 Tổ chức triển khai ứng dụng 

Cơ sở dữ liệu dân cư trong 

quản lý xã hội, phòng, chống 

dịch Covid-19 và phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn huyện 

Phòng văn hóa 

và Thông tin  

Công an 

huyện 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

6 Thường xuyên rà soát, hoàn 

thiện Bộ tiêu chí đánh giá 

mức độ an toàn trong phòng, 

chống dịch Covid-19  trong 

cơ sở sản xuất công nghiệp, 

kinh doanh thương mại; 

hướng dẫn các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất thực hiện 

phương án sản xuất an toàn 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng 

 Nhiệm vụ 

thường xuyên 

7 Hứng dẫn UBND các xã, thị 

trấn và các cơ sở sản xuất 

xây dựng và cập nhật kế 

hoạch sản xuất nông nghiệp 

thích ứng với những diễn 

biến bất lợi của thời tiết, khí 

tượng, thủy văn; diễn viến 

thị trường, dịch bệnh hại cây 

trồng, vật nuôi và dịch bệnh 

Covid-19. 

Phòng Nông 

nghiệp và phát 

triển nông 

thôn 

 

 

Cơ quan, đơn 

vị, UBND các 

xã, thị trấn. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất 

nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện linh hoạt, hiệu quả các công việc theo chức 

năng, nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành; thường xuyên trao đổi, phối hợp nhằm 

kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 trên địa bàn. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này các đơn vị nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt triển khai thực hiện, phối hợp 

chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

2. Chế độ thực hiện báo cáo: 

- Báo cáo tháng: các cơ quan, đơn vị định kỳ trước ngày 15 hằng tháng 

gửi bảo cáo bằng văn bản về Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp. 

- Báo cáo quý: các cơ quan, đơn vị định kỳ trước ngày của tháng cuối quý 

gửi bảo cáo bằng văn bản về Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp. 

- Báo cáo năm: các cơ quan, đơn vị định kỳ trước ngày 5/12 có trách 

nhiệm gửi bảo cáo bằng văn bản về Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực 

hiện các công việc đã giao tại Kế hoạch này; quá trình thực hiện có nội dung cần 

điều chỉnh, bổ sung, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp với tình hình thực tế, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 

đơn vị có liên quan kịp thời gửi ý kiến về Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp 

trình UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT (TCKH).  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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