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CÔNG ðIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
ðiện: ðồng chí Bí thư và Chủ tich Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tình hình khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới ñang tác ñộng rất tiêu cực vào nền kinh tế
nước ta. Theo nhiều dự báo, năm 2009 tình hình kinh tế nước ta sẽ khó khăn hơn năm 2008. Bộ
Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ðảng, Quốc hội, Chính phủ và các ñịa phương ñã ñề ra nhiều
chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp ñồng bộ ñể vượt qua khó khăn, thách thức, giữ ổn ñịnh và duy trì sự
phát triển trên tất cả các lĩnh vực, mà trọng tâm là ngăn chặn suy giảm sản xuất kinh doanh, duy trì
tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và bảo ñảm an sinh xã hội.
Chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế chính sách ñã ñược ban hành khá ñầy ñủ và kịp
thời. Tuy nhiên, ñể chủ trương, chính sách trở thành hiện thực, thì việc tổ chức thực hiện là khâu
quyết ñịnh.
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Thủ tướng Chính phủ trân trọng yêu cầu ðồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương với trọng trách của mình trước ðảng, Nhà nước và nhân dân, tăng
cường lãnh ñạo, chỉ ñạo, kiểm tra, ñôn ñốc việc triển khai tổ chức thực hiện ñồng bộ các chủ trương,
nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế chính sách ñã ban hành trên ñịa bàn tỉnh, thành phố, nhất là các giải
pháp ñể phát triển sản xuất, kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế và bảo ñảm an sinh xã hội (như
hỗ trợ lãi suất, miễn giảm thuế, ñầu tư từ ngân sách, bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ
người nghèo...); ñồng thời, kiến nghị kịp thời những vướng mắc, khó khăn ñể Chính phủ khẩn trương
ñiều chỉnh bổ sung chính sách, giải pháp cho phù hợp nhằm phấn ñấu bảo ñảm thực hiện sáng tạo
và có hiệu quả cao các nhiệm vụ, giải pháp mà ðảng, Nhà nước ñã ñề ra, hạn chế tối ña và xử lý
nghiêm các biểu hiện tiêu cực, giữ vững ổn ñịnh và phát triển hợp lý, bền vững ñất nước.
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Thực tiễn lịch sử nước ta, tình hình dù thách thức khó khăn ñến mấy, khi ðảng và Nhà nước
có chủ trương ñúng ñắn, nhân dân nhất trí ñồng lòng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung sức
lãnh ñạo, chỉ ñạo, tổ chức thực hiện quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, ñôn ñốc với trách nhiệm
cao nhất trước ñất nước, trước nhân dân thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công.

Ni nhn:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương ðảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Báo Nhân dân, ðài Truyền hình Việt Nam, ðài
Tiếng nói Việt Nam, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ, ñơn vị
trực thuộc, TTðT,
- Lưu VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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