ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
Số: 8933 /UBND-THKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 22 tháng 6 năm 2022

V/v tiếp tục 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.

Kính gửi:
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương;
Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế;
Thông tin và Truyền thông;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các
Khu công nghiệp;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công
văn số 3673/VPCP-DMDN ngày 04/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo
cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ (gửi kèm
theo Báo cáo số 2054/BC-BKHĐT ngày 31/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
sơ kết thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ).
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan:
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả ý
kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/CĐ-TTg ngày
22/02/2022 về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.
- Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu
hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá, giới thiệu sản
phẩm; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng nông sản; căn cứ hướng
dẫn của Bộ, ngành Trung ương để triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục sản xuất kinh doanh.
2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên
quan, chủ động, tích cực áp dụng thống nhất các biện pháp phòng chống dịch theo
hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
của Chính phủ.
3. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo
hiểm xã hội tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường các hoạt
động hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động để giữ vững số người tham gia bảo

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không làm giảm tỷ lệ và số lượng người tham gia
bảo hiểm y tế.
4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành,
đơn vị, địa phương liên quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi
số trong các cơ quan quản lý và cung cấp dịch vụ công, thủ tục hành chính.
5. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban
Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan,
chủ động đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
thu hút lao động quay trở lại làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, các
cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; đồng thời, xây dựng phương án hỗ trợ giải
quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về.
Yêu cầu giám đốc các sở, Trưởng các ngành, đơn vị, chủ động thực hiện có
hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo nêu trên; kịp thời báo cáo, đề xuất
với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
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