UBND TỈNH TUYÊN QUANG
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01 /KH-BCĐ

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử
tỉnh Tuyên Quang năm 2020
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính
phủ điện tử;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020,
định hướng đến 2025;
Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0;
Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang
(giai đoạn 2018 - 2022);
Căn cứ Kế hoạch hành động số 44/KH-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn
2019 - 2020, định hướng đến 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh
Tuyên Quang năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang.
Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế
hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch),
với những nội dung chính sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng
chính quyền điện tử tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang
phiên bản 1.0 và Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Cụ
thể hóa việc triển khai thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh
Tuyên Quang, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp
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của các cơ quan nhà nước; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà
nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của Chính phủ về Chính phủ
điện tử.
Nâng cao trách nhiệm của các, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan
hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai
ứng dụng CNTT. Đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ, hiệu quả ứng dụng và phát
triển CNTT gắn liền với hoạt động cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu
quả giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh
nghiệp ngày càng tốt hơn.
Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung
và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển CQĐT cấp tỉnh, bảo đảm an toàn, an ninh
thông tin. Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các
yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT.
2. Yêu cầu
Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp
giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng, phát triển CQĐT tỉnh Tuyên Quang;
Triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, phát triển
CQĐT tỉnh Tuyên Quang năm 2020.
Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng nhiệm vụ cụ thể
theo chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và triển
khai đồng bộ các hoạt động đầu tư, ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh dựa trên các
quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, phù hợp với chủ trương, định hướng của
Đảng, Chính phủ, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tế của
tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang
(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) phát huy vai trò, quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn
đốc việc triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị quản lý và đơn vị, địa phương được
phân công phụ trách.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chung về xây dựng CQĐT
tỉnh Tuyên Quang
STT
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Nhiệm vụ
Tiếp tục triển khai thực
hiện Kế hoạch số 63/KHUBND ngày 20/6/2018 của
UBND tỉnh về việc triển
khai thực hiện Kiến trúc
Chính quyền điện tử tỉnh
Tuyên Quang (giai đoạn
2018 - 2022)
Tiếp tục thực hiện kết nối

Cơ quan
theo dõi,
đôn đốc,
kiểm tra

Cơ
quan
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp

Sản phẩm
dự kiến

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo

Sở TTTT
chủ trì

Các sở, ban,
ngành, đoàn thể Báo cáo kết
của tỉnh; UBND quả triển khai
các
huyện, thực hiện
thành phố

Tổ công

Sở TTTT

Bộ

Ghi chú

TT&TT; - Đảm bảo kết - Giai

đoạn

3

STT

3

4

Nhiệm vụ

Cơ quan
theo dõi,
đôn đốc,
kiểm tra

các CSDL với nền tảng
chia sẻ, tích hợp dùng
chung (LGSP) của tỉnh; kết
nối với nền tảng dùng
chung của Chính phủ
(NGSP).

tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo

Xây dựng, cập nhật Kiến
trúc Chính quyền điện tử
tỉnh Tuyên Quang phù hợp
với Khung kiến trúc Chính
phủ điện tử Việt Nam
(phiên bản 2.0)

Tổ chức triển khai nhân
rộng Hệ thống thông tin
phục vụ họp và xử lý công
việc của Chính phủ tại Hội
đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, cấp
huyện

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo
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Xây dựng Hệ thống thông
tin báo cáo của tỉnh, kết nối
với Hệ thống thông tin báo
cáo Chính phủ

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo
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- Kiểm tra, đánh giá việc
thực hiện Quyết định số
19/QĐ-UBND
ngày
20/12/2018 việc tiếp nhận,
xử lý, phát hành và quản lý

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ

Cơ
quan
thực
hiện
chủ trì

Cơ quan
phối hợp

Sản phẩm
dự kiến

Các sở, ban, nối, liên thông 2019-2020
ngành
tỉnh; các
HTTT, - Giai đoạn
UBND
các CSDL
của 2021-2025
huyện,
thành tỉnh
trong
phố
việc gửi, nhận
văn bản điện
tử, DVC trực
tuyến, thông
tin báo cáo,
dữ liệu phục
vụ chỉ đạo,
điều
hành,
TTHC, công
báo điện tử...
với nền tảng
tích hợp, chia
sẻ dữ liệu
quốc gia
Các sở, ban,
ngành, đoàn thể
của tỉnh; UBND
các
huyện,
thành phố

Quyết
định
ban hành kiến
trúc
CQĐT
2.0

Sở TTTT
chủ trì

- Các sở, ban,
ngành, UBND
các
huyện,
thành
phố;
UBND các xã.
- Các cơ quan,
đơn vị có liên
quan.

Hệ
thống
thông tin phục
vụ họp và xử
lý công việc
của
Chính
phủ
được
triển khai tại
HĐND,
UBND
cấp
tỉnh,
cấp
huyện

Văn
phòng
UBND
tỉnh
chủ trì

- Các sở, ban,
ngành, UBND
các
huyện,
thành
phố;
UBND các xã
- Các cơ quan,
đơn vị có liên
quan.

Sở TTTT
chủ trì

- Các sở, ban,
ngành, UBND
các
huyện,
thành
phố;
UBND các xã.

Sở TTTT
chủ trì

Ghi chú

Thực
hiện
theo các văn
bản hướng
dẫn của Văn
phòng Chính
phủ và Bộ
TTTT ( Giai
đoạn
20192020; Giai đoạn
2021-2025)

Thực hiện
Hệ
thống theo các văn
thông tin báo
bản hướng
cáo của tỉnh dẫn của Văn
được kết nối phòng Chính
với Hệ thống
phủ và Bộ
thông tin báo TTTT ( Giai
cáo
Chính
đoạn 2019phủ
2020; Giai đoạn
2021-2025)
- Số lượng
chữ ký số
được cấp phát
- Số lượng lớp
tập
huấn
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Nhiệm vụ
văn bản điện tử giữa các
CQNN tỉnh Tuyên Quang;
- Kiểm tra, đánh giá việc sử
dụng chữ ký số và tiếp tục
triển khai ứng dụng chữ ký
số và dịch vụ chứng thực
chữ ký số chuyên dùng
trong cơ quan nhà nước
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn
2017-2020

Cơ quan
theo dõi,
đôn đốc,
kiểm tra

Cơ
quan
thực
hiện

đạo

Cơ quan
phối hợp

Sản phẩm
dự kiến

- Các cơ quan hướng dẫn sử
liên quan.
dụng được tổ
chức

- Đầu tư thiết
bị phần cứng,
xây
dựng
phần mềm; …
- XD trục
LGSP
của
tỉnh, kết nối
với trục LGSP
Báo cáo, đưa
các giải pháp
xử lý các lỗ
hổng bảo mật
và mất an
toàn thông tin
trong
hệ
thông CNTT
của các cơ
quan
nhà
nước
- Duy trì phần
mềm Quản lý
tài sản cho
các cơ quan,
đơn vị.
- Bảo dưỡng
định kỳ cho
hệ thống máy
chủ và thiết bị
mạng cho các
phòng TCKH
huyện/thành
phố

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo

Sở TTTT
chủ trì

Đánh giá, kiểm tra, rà soát
an toàn thông tin đối với hệ
thống CNTT các cơ quan
quản lý nhà nước trong tỉnh

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo

Sở TTTT
và Đội
ứng cứu
sự cố
mạng,
máy tính
tỉnh
Tuyên
Quang

- Các sở, ban,
ngành, UBND
huyện, Thành
phố
- Các cơ quan
liên quan.
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Tiếp tục triển khai thực
hiện Đề án ứng dụng tin
học trong quản lý tài chính,
ngân sách địa phương giai
đoạn 3 (2016-2020)

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo

Sở Tài
chính

- Các sở, ban,
ngành, UBND
huyện, Thành
phố.
- Phòng tài
chính
các
huyện,
thành
phố
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Xây dựng Phần mềm Hệ
thống CSDL về giá và tổng
hợp nhu cầu mua sắm tập
trung máy móc, thiết bị
CNTT phục vụ hoạt động
của các cơ quan, tổ chức,
đơn vị thuộc tỉnh quản lý
trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo

Sở Tài
chính

- Phần mềm
Hệ
thống
Các sở, ban,
CSDL về giá
ngành, UBND
- Tổng hợp
huyện, Thành
nhu cầu mua
phố.
sắm tập trung
máy
móc,
thiết bị CNTT
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Dự án Ứng dụng Công
nghệ thông tin đẩy mạnh
phát triển Chính quyền điện
tử tỉnh Tuyên Quang giai
đoạn 2016 – 2020

Ghi chú

5

Nhiệm vụ

Cơ quan
theo dõi,
đôn đốc,
kiểm tra
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Đề án Du lịch thông minh
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn
2018-2025, tầm nhìn 2030

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo
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Đề án Số hóa tài liệu lưu
trữ lịch sử tỉnh Tuyên
Quang giai đoạn 1945 2011

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo

STT
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Xây dựng Phần mềm đánh
giá, xếp loại cơ quan, tổ
chức, đơn vị; tập thể lãnh
đạo, quản lý cơ quan, tả
chức, đơn vị và cán bộ lãnh
đạo, quản lý cơ quan, tố
chức, đơn vị thuộc diện
Ban Cán sự Đảng UBND
tỉnh quản lý.

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo

Cơ
quan
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp

Sở Văn
hóa, Thể
thao và
Du lịch

Các đơn vị liên
quan

Sở Nội
vụ

Chi cục Văn
thư - Lưu trữ
tỉnh Tuyên
Quang

Sở Nội
vụ
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Triển khai Phần mềm
Khảo sát mức độ hài lòng
của người dân, tổ chức
đối với sự phục vụ của cơ
quan hành chính nhà
nước

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo
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Rà soát, đánh giá và tư vấn
giải pháp an toàn, an ninh
thông tin cho Cổng thông
tin điện tử và Hệ thống thư
điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tổ công
tác giúp
việc
TrưởngBa
n Chỉ đạo

Sở TTTT
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Kiểm tra, đánh giá việc
thực hiện Kế hoạch số
44/KH-UBND,
ngày
08/4/2019 của UBND tỉnh
Tuyên Quang, thực hiện
Nghị quyết số 17/NQ-CP

Tổ công
tác giúp
việc
Trưởng
Ban Chỉ
đạo

Sở TTTT

Sở Nội
vụ

Sở Thông tin và
Truyền thông

Sản phẩm
dự kiến
XD Hệ thống
du lịch thông
minh
tỉnh
Tuyên Quang
hướng tới XD
đô thị thông
minh
Cơ sở dữ liệu
tài liệu lưu trữ
lịch sử tỉnh
Tuyên Quang
giai
đoạn
1945-2011
PM đánh giá,
xếp loại cơ
quan, tổ chức,
đơn vị; tập thể
lãnh
đạo,
quản lý cơ
quan, tổ chức,
đơn vị và cán
bộ lãnh đạo,
quản lý cơ
quan, tố chức,
đơn vị thuộc
diện Ban Cán
sự
Đảng
UBND tỉnh
quản lý

CSDL
kết
quả khảo sát
mức độ hài
lòng
của
Sở Thông tin và
người dân, tổ
Truyền thông
chức đối với
sự phục vụ
của cơ quan
hành chính
nhà nước

Các cơ quan,
đơn vị có liên
quan

Báo cáo rà
soát, đánh giá
và tư vấn giải
pháp an toàn,
an ninh thông
tin
Báo cáo kết
quả thực hiện
Kế hoạch số
44/KHUBND, ngày
08/4/2019 của

Ghi chú
Thực
hiện
trong
giai
đoạn 20182025

Thực
hiện
trong
giai
đoạn 20182020
Năm 2020

Năm 2020
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STT

Nhiệm vụ

Cơ quan
theo dõi,
đôn đốc,
kiểm tra

Cơ
quan
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp

ngày 07/3/2019 của Chính
phủ về một số nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm phát
triển Chính phủ điện tử giai
đoạn 2019 - 2020, định
hướng đến 2025

Sản phẩm
dự kiến

Ghi chú

UBND tỉnh
Tuyên Quang

2. Hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo CQĐT tỉnh Tuyên Quang
STT

1

2

3

Nhiệm vụ
Họp Ban Chỉ đạo
- Đánh giá xếp hạng mức độ ứng
dụng CNTT tỉnh Tuyên Quang
năm 2019.
- Đánh giá CQĐT 3 cấp năm 2019.
Tham gia các hội thảo, hội nghị
của Ban Chỉ đạo CQĐT quốc gia
và các Hội nghị liên quan

Thời gian
thực hiện
Tháng 6, tháng
12

Phân công thực
hiện
Các thành viên Ban
Chỉ đạo, Tổ giúp
việc Trưởng Ban
Chỉ đạo

Quý 2/2020

Ban Chỉ đạo

Theo KH của
Chính phủ và
Bộ TT&TT

Đại diện thành viên
Ban Chỉ đạo

Cơ quan
phối hợp
Văn phòng UBND
tỉnh; Sở Thông tin và
Truyền thông
Các sở, ban, ngành
tỉnh; UBND các
huyện, thành phố
Các thành viên được
phân công

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc trưởng Ban
Chỉ đạo được bố trí hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Sở Thông tin
và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo CQĐT tỉnh
Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch
này, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thúc đẩy ứng dụng
CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước gắn liền với cải
cách thủ tục hành chính.
2. Sở Thông tin và Truyền thông và Tổ công tác giúp việc Trưởng ban
chỉ đạo
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo, chỉ
đạo, tổ chức xây dựng CQĐT tỉnh Tuyên Quang và triển khai các nội dung được
phân công.
Tham mưu triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo
kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện
các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.
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Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố, tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của kế hoạch
này; hướng dẫn việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cho cán
bộ công chức, viên chức; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định
kỳ báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, trình Ủy
ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách cho hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT để
triển khai Kế hoạch này.
Tổ chức, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT
theo kết luận của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tại các hội nghị thường
xuyên và đột xuất của Ban Chỉ đạo.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố cân đối, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn
ngân sách tỉnh để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này.
5. Sở Tài chính
Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn
cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm
bảo kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này. Nghiên cứu chế
độ chính sách đảm bảo thực hiện nội dung nhiệm vụ theo đúng quy định.
Hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc thanh, quyết toán kinh phí
thực hiện Kế hoạch.
6. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Căn cứ nội dung Kế hoạch, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm
vụ, dự án đã được duyệt theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và
Truyền thông trong quá trình triển khai thực hiện.
Nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong
việc đôn đốc, tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là việc
ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, các phần mềm dùng chung để nâng cao chất
lượng hoạt động quản lý nhà nước.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng phát triển CNTT năm
2020 của đơn vị gắn với nội dung các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh; bảo đảm ứng dụng, phát triển CNTT là nội dung bắt buộc, quan trọng
trong từng kế hoạch phát triển, cũng như từng đề án, dự án đầu tư của đơn vị.
Đề xuất các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT phù hợp với Kiến trúc Chính
quyền điện tử của tỉnh được duyệt; xây dựng dự toán chi tiết thực hiện các nhiệm
vụ, dự án của đơn vị, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm gửi Sở Tài chính,
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông để trình cơ quan có thẩm
quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.
Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả việc triển khai các nhiệm
vụ, dự án về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật Kiến trúc CQĐT của tỉnh
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Tuyên Quang.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn vướng mắc chủ
động phối hợp với Tổ giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh để xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia về CPĐT;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thành viên Ban Chỉ đạo CQĐT tỉnh;
- Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo;
- Chủ tịch; PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
03-04-2020 09:52:57 +07:00

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

