
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 386/UBND-TH  Tuyên Quang, ngày 10 tháng 02 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện  
Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ  

 
 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

 Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022,  

 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động 

nghiên cứu Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Trong 

đó, tập trung thực hiện những nội dung sau: 

 - Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động theo dõi sát diễn 

biến, tình hình dịch bệnh sau Tết để có phương án phòng, chống dịch phù 

hợp. Tập trung triển khai "thần tốc, thần tốc hơn nữa" Chiến dịch tiêm 

chủng vắc-xin Mùa Xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, hiệu quả; hoàn thành 

việc tiêm mũi thứ 3 (mũi tăng cường) cho toàn bộ người dân thuộc diện tiêm 

chủng trong quý I năm 2022, đẩy nhanh hơn nữa cho trẻ em. Tiếp tục tăng 

cường y tế cơ sở, y tế dự phòng ngay tại cấp cơ sở, chú trọng nâng cao năng 

lực điều trị, nâng cấp các trang thiết bị y tế cho các Bệnh viện tuyến tỉnh, 

tuyến huyện.  

 - Triển khai thực hiện nghiêm văn bản số 337/UBND-THVX ngày 

06/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp và 

cán bộ, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo khi trở lại làm 

việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022.  

 - Không được ban hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 

trái với hoặc cao hơn quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y 

tế và của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người 

dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và khả năng thực hiện. 

Chăm lo sức khỏe, đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn 

hóa, giáo dục.  

 - Bắt tay ngay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, tạo khí thể phấn 

khởi ngay từ đầu năm; tích cực tổ chức triển khai Tết trồng cây theo văn bản 
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số 172/UBND-KT ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực 

hiện Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022. 

 - Khẩn trương tham mưu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-

CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc 

hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. 

 - Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo 

các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư công vốn 

ngân sách trung ương và vốn địa phương năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thi 

công và giải ngân vốn đầu tư công gắn với việc làm rõ trách nhiệm người 

đứng đầu trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng. Chủ động có kế hoạch và 

giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, 

thanh toán vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định.  

 - Triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời văn bản số 330/UBND-

NC ngày 30/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

 1.1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố:  

 - Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19 (2022-2023) sau khi được Chính phủ ban hành.  

 - Tiếp tục theo dõi sát sao, chủ động nắm chắc, dự báo diễn biến của 

dịch; tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với 

biến thể Omỉcron và các biến thể mới.  

 - Bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, công 

việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. 

 1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố: 

 - Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 sau khi 

Chính phủ ban hành. 

 - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo lập 

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(trước ngày 28/02/2022) để rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Quy 

hoạch tỉnh sau khi tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định. 

 - Quyết liệt hơn nữa trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có các chương trình, dự án 

ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; thúc đẩy giải ngân vốn nước ngoài. 
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 1.3. Sở Tài chính, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị 

trường tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

 - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; chủ 

động có giải pháp khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng thu ngân sách nhà 

nước, đẩy mạnh tiết kiệm chi ở mọi cấp, mọi ngành. 

 - Tham mưu tổ chức tổng kết Kế hoạch số 119/KH-BCĐ389 ngày 02 

tháng 12 năm 2021 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về cao điểm chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022; trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh 

vực, địa bàn trọng điểm để tập trung triển khai các giải pháp cụ thể, tạo 

chuyển biến căn bản, rõ nét đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trong năm 2022. 

 1.4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang: Tiếp 

tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các 

chính sách tiền tệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi 

số trong hoạt động ngân hàng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, 

đáp ứng yêu cầu đối với các mô hình kinh doanh và sản phẩm mới trên nền 

tảng công nghệ thông tin, ngân hàng số, thanh toán số. Tăng cường bảo đảm 

an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán và chuyển đổi số. 

  1.5. Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các 

ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  

 - Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, đề xuất và tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài các khu, cụm 

công nghiệp. 

 - Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trực 

tuyến gắn với chuyển đổi số.  

 1.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố và các cơ quan liên quan:  

 - Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân và cả 

năm 2022; triển khai một số biện pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 75/UBND-KT ngày 15/01/2022 và văn 

bản số 232/UBND-KT ngày 21/01/2022. 

 - Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/01/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, tỉnh Tuyên Quang năm 2022. 

 1.7. Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố: Tiếp tục bảo đảm an toàn giao thông suốt vận chuyển hành khách, 
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hàng hóa gắn với an toàn phòng, chống dịch, góp phần phục hồi, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội. 

 1.8. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

 - Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 2021-

2025 của tỉnh trình cấp có thẩm quyền, làm căn cứ để triển khai thực hiện các 

chương trình, dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh. 

 - Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TU ngày 

16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cưởng quản lý, sử dụng hiệu 

quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.  

 1.9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

 - Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp kích cầu du lịch trên 

địa bàn tỉnh; theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh để có biện pháp quản lý lễ 

hội phù hợp với tình hình, bảo đảm an toàn. Tăng cường truyền thông, xúc 

tiến quảng bá du lịch Tuyên Quang trên các nền tảng số và ứng dụng công 

nghệ mới. 

 - Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ kỷ 

niệm 75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến (02/4/1947-

02/4/2022). 

 1.10. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên ngay 

sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền của dân tộc. Phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị các 

phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch bệnh trong quá 

trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học. 

 1.11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố và các ngành liên quan: 

 - Triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người 

dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

 - Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả các giải pháp phục hồi và ổn 

định, phát triển thị trường lao động; kết nối cung cầu, điều tiết thị trường lao 

động, đáp ứng đủ lao động cho nhà máy, xí nghiệp, nhất là sau Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022. 

 - Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ ưu đãi người có công 

đối với cách mạng, các chính sách bảo trợ xã hội. Rà soát, thực hiện đầy đủ, 

kịp thời các chính sách giảm nghèo, trợ giúp, bảo hiểm xã hội và các chính 

sách xã hội khác cho các đối tượng khó khăn, trẻ mồ côi, người già, lang 

thang, cơ nhỡ... 



 

 

5 

 - Đẩy mạnh hướng nghiệp, phân luồng tuyển sinh và đào tạo thích ứng 

với sự tác động của dịch bệnh. Tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục 

nghề nghiệp. 

 1.12. Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố: 

 - Triển khai thực hiện văn bản số 180/UBND-NC ngày 18/01/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý 

nhà nước.  

 - Thực hiện nghiêm các quy định về nền hành chính công vụ minh 

bạch, liêm chính để ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.  

 - Triển khai thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

năm 2022. 

 1.13. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố: Triển khai thực hiện Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 

28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Chương trình công tác tư 

pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. 

 1.14. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố:  

 - Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 

18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 

trên địa bàn tỉnh.  

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực trong hoạt động phòng, chống dịch. Tổ chức thanh tra việc mua sắm 

trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng 

chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 

187/UBND-NC ngày 18/01/2022. 

 1.15. Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ 

quan liên quan: Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. 

 1.16. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố: Tăng cường công tác nắm tình hình; chủ động đấu tranh làm thất 

bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. 

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp quản lý chặt địa bàn, đối tượng; 

tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; 

phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các nguy cơ xảy ra cháy nổ. Tổ chức triển 
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khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030, trong đó, tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao trong quý I 

năm 2022, bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

 1.17. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan và Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố:  

 - Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 và kế hoạch chuyển đổi số năm 2022. 

 - Đa dạng hóa các biện pháp, hình thức thông tin, truyền thông, tuyên 

truyền, định hướng dư luân, thông tin kịp thời, khách quan, chính xác, khơi dậy 

khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tạo đồng thuận, tin 

tưởng của người dân, doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, biện pháp phòng, 

chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.  

 - Chủ động tuyên truyền, cổ vũ không khí phấn khởi sản xuất, kinh doanh 

ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán. 

 1.18. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Tuyên 

Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đề ra, nhất là công tác phòng chống 

dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết. Chủ động tham mưu 

đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tinh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;               
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    
- Như trên (thực hiện); 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Trưởng phòng khối NCTH; 
- Lưu: VT, TH (Hth65). 

  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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