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Kính gửi: - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố, 

- Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, 

- Các hội, hiệp hội doanh nghiệp. 
  

 Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Cô-rô-na tiếp tục có những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến các 

lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; đồng thời, cùng với những khó khăn từ 

tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, bất động sản, vướng mắc 

trong triển khai các công trình, dự án động lực, trọng điểm trong những tháng 

cuối năm 2019, đầu năm 2020, dự báo có khả năng ảnh hưởng lớn đến tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng của thành phố trong 

năm 2020. 

Để chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh 

tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu đề ra tại Nghị 

quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 

2015 - 2020, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành 

phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính 

phủ và thành phố trong triển khai phòng, chống dịch bệnh trên tinh thần không 

chủ quan nhưng không hoang mang, dao động, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng 

của dịch bệnh đến đời sống người dân, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh 

tế. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai quyết 

liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, tạo chuyển biến rõ nét, 

thực chất; đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá, dự báo tình hình và có giải 

pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nhất là trên các ngành, 

lĩnh vực bị ảnh hưởng trong thời gian đến, trong đó, quan tâm chỉ đạo các cơ 

quan chức năng, địa phương: 

 - Chủ động đánh giá tình hình theo thực tiễn của từng địa phương, đơn 

vị để có kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và đề ra kịch bản, phương án 

ứng phó kịp thời, toàn diện nhằm bù đắp sự suy giảm tăng trưởng hiện nay. 

 - Đẩy nhanh các thủ tục quy hoạch, đầu tư, phấn đấu hoàn thành giải 

ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020 theo kế hoạch và lộ trình đề ra. Tập 
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trung xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường 

đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai có kết 

quả các công trình, dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ 

trương đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân 

2019, các dự án xúc tiến tại Tọa đàm mùa Xuân 2020 cũng như các công 

trình trọng điểm, mang tính động lực. Xem đây là giải pháp quan trọng, cấp 

bách, cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh 

tế thành phố, đảm bảo bền vững, lâu dài. 

 - Đối với một số ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh như 

dịch vụ du lịch, giáo dục và đào tạo, hoạt động trong các khu công nghiệp: Đề 

nghị sớm triển khai kế hoạch đa dạng hóa thị trường, cơ cấu lại nguồn khách, 

đẩy mạnh đầu tư, triển khai các sản phẩm dịch vụ mới phục vụ du lịch, như: 

các khu mua sắm miễn thuế, hoạt động vui chơi, giải trí về đêm; xử lý tốt 

những ảnh hưởng của dịch bệnh đến lực lượng lao động, nguồn cung ứng 

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư...; chủ 

động xây dựng giáo trình, giáo án điện tử, trực tuyến, đáp ứng kịp thời, hạn 

chế ảnh hưởng đến chương trình học tập của học sinh, học viên, sinh viên 

trước tình hình dịch bệnh có khả năng kéo dài cũng như các trường hợp thiên 

tai, dịch bệnh tương tự về sau. 

 - Chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, 

nhất là người đứng đầu, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong trong thực 

thi nhiệm vụ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời, tập trung xử lý công 

việc ngay từ những ngày đầu năm mới, nhất là các nhiệm vụ tồn đọng do nghỉ 

Tết Nguyên đán. 

 2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường công 

tác giám sát và đồng hành cùng Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố 

trong chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội thành phố năm 2020. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kinh phí hoạt 

động cho các ngành, lĩnh vực, phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. 

 3. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp 

tục tăng cường công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, 

kịp thời liên quan đến các kế hoạch, biện pháp và quan điểm, quyết tâm của 

lãnh đạo thành phố trong phòng, chống dịch bệnh cũng như những vấn đề dư 

luận xã hội quan tâm; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các 

vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, phát huy sức mạnh 

khối đại đoàn kết, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phòng, 

chống dịch bệnh, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện 

các nhiệm vụ năm 2020. 

4. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chủ động xây 

dựng kịch bản tăng trưởng, phương án ứng phó phù hợp với thực tiễn địa 

phương, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị trực tiếp 

chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 
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tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, kịp thời báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý. 

 5. Đề nghị các hội, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy 

bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, đột phá tư duy kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh, vượt qua thách thức, thực sự trở thành động lực quan trọng 

của nền kinh tế. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành 

phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi, 

- Các cơ quan báo, đài thành phố, 

- Các đồng chí Thành ủy viên, 

- Lưu VT, TH. 

 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Quảng 
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