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Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2022 của 

Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 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 25/NQ-CP ngày 07/3/2022 của Chính phủ để tổ 

chức thực hiện. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: 

 1.1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, phương châm, 

phương pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó tuân thủ nghiêm yêu cầu 

5K đối với cá nhân, yêu cầu an toàn COVID-19 đối với tổ chức, cơ quan, 

đơn vị và các biện pháp phòng, chống dịch khác; hạn chế tối đa các trường 

hợp tụ tập đông người không cần thiết, nhất là trong các hoạt động lễ hội. 

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

 1.2. Tiếp tục triển khai hiệu qủa hơn nữa Chiến dịch tiêm chủng vắc - 

xin thần tốc mùa Xuân năm 2022 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

văn bản số 292/UBND-THVX ngày 26/01/2022 về việc tổ chức chiến dịch 

tiêm chủng mùa xuân, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; rà soát, xử lý 

nguyên nhân đạt tỷ lệ tiêm thấp, nhất là đối với các huyện chưa hoàn thành 

tiêm mũi 2 như mục tiêu đề ra; hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi 

trở lên trong tháng 3 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

chịu trách nhiệm về việc tiêm chậm vắc - xin trên địa bàn. 

 1.3. Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về điều trị, hạn chế tối 

đa số ca chuyển nặng, tử vong; chủ động bảo đảm tại chỗ đầy đủ nhân lực, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị y tế và các điều kiện khác phục vụ công tác điều trị 

trên địa bàn tướng ứng với các kịch bản dịch bệnh; kịp thời thông báo Sở Y tế 

nhu cầu hỗ trợ về nhân lực, vật tư, thuốc khi cần thiết, nhất là đối với các địa 

bàn có số ca mắc cao và nhiều đối tượng có nguy cơ cao. Không để xảy ra 

quá tải hệ thống y tế. 

 1.4. Thực hiện việc mở cửa trường học gắn với bảo đảm an toàn, phòng 

dịch; kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho 
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học sinh, giáo viên theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân dân tỉnh và Phương án của 

Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm an toàn, hiệu quả, khoa học, phù hợp. 

 1.5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, 

hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ và văn bản số 444/UBND-TH ngày 15/02/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 

12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh 

giá; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc 

báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

 1.6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

trung hạn 2021-2025, vốn đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm giải ngân hết số 

vốn được giao, không để nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực. 

 Phát huy vai trò của Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư năm 

2022 theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; xác định việc đẩy mạnh giải ngân là một trong những nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm, bảo đảm việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công 

và giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia hiệu quả. 

 1.7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp trong 

giải quyết thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

giai đoạn 2020-2025; Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ 

tục hành chính ở Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; tích cực thực 

hiện Nghị quyết số 48/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển 

đổi số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

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

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

 1.8. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các 

quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm 

chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; giải quyết kịp thời, dứt điểm, 

đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ mới 

phát sinh, không để trở thành điểm nóng; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa 

các cơ quan ở trung ương và địa phương, tạo sự thống nhất trong quá trình 

giải trình khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. 
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 1.9. Tiếp tục quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của 

Chính phủ, Thú tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác 

phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động 

xây dựng và triển khai các kế hoạch chuyên đề nhằm triệt phá các đường dây, 

băng nhóm tội phạm, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là 

đối với các mặt hàng và tại các địa bàn trọng điểm. 

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

huyện, thành phố:  

 + Tiếp tục tiếp nhận vắc-xin và khẩn trương hoàn thành tiêm mũi 3 cho 

người từ 18 tuổi trở lên, chỉ đạo thực hiện tiêm vắc-xin cho trẻ từ 05 đến dưới 

12 tuổi; tham mưu, đề xuất việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi thứ 4, 

bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả. 

 + Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy 

định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kiểm soát chặt chẽ giá xét 

nghiệm, giá kit xét nghiệm, giá các loại thuốc điều trị, thuốc hỗ trợ điều trị 

COVID-19 theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng tăng giá, đầu cơ, 

trục lợi, mất kiểm soát, tiêu cực; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, 

tàng trữ, buôn bán thuốc điều trị, kit xét nghiệm COVID-19 giả, thuốc nhập 

lậu, vi phạm về nguồn gốc xuất xứ,... 

 + Hướng dẫn việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe trẻ em, học 

sinh (chú ý các em có bệnh nền, có vấn đề về sức khỏe khi nhiễm bệnh); thực 

hiện quy định về thời gian cách ly tại nhà đối với trẻ em, học sinh tiếp xúc 

gần với người nhiễm SARS-CoV-2 sau khi có hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ 

Y tế, bảo đảm phù hợp, khoa học. 

 + Tổ chức thi tuyển viên chức ngành y tế bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4592/UBND-

NC ngày 23/11/2021 và Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 05/3/2022. 

 + Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

 + Tổng hợp danh mục nhiệm vụ, dự án và phương án bố trí vốn trong 02 

năm 2022-2023 và từng năm 2022, 2023 của Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hôi theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
giao thông, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và các Sở, Ban, ngành của tỉnh 

tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao 
tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hoàn 
thiện các thủ tục trình, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Tuyên 
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Quang - Hà Giang và các dự án sử dụng ngồn vốn của Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư: Tăng cường hoạt động xúc tiến 

đầu tư (cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp) theo lộ trình thực hiện Đề án thu 
hút đầu tư tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết 
định số 336/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế - xã hội, hằng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình 
hình và kết quả thực hiện Chương trình.  

 - Sở Tài chính: Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm bố 

trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước nói chung 

cũng như nhiệm vụ chi thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý các vướng mắc về 

thanh, quyết toán. 

 - Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai áp 

dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 

206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính; tham mưu thành lập Ban Chỉ 

đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

 - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện các chính 

sách tín dụng hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng tín dụng hợp lý, tập trung vào 

các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, hỗ trợ tích cực cho phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh:  

+ Có giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh, 

phục hồi và phát triển kinh tế; thực hiện tốt việc bình ổn giá xăng dầu trên địa 

bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 475/UBND-KT ngày 18/02/2022. 

 + Tăng cường quản lý thị trường, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá các 

mặt hàng quan trọng, thiết yếu, chủ động phương án điều tiết nguồn cung, bảo 

đảm cung ứng, lưu thông hàng hóa; tập trung kiểm tra giám sát, quản lý các 

thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, cơ sở bán lẻ xăng dầu. 

 + Thúc đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp ngay từ đầu năm; tập 

trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phục hồi chuỗi cung ứng, 

tạo năng lực sản xuất mới. 

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

thành phố và các cơ quan liên quan: 
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 + Thực hiện có hiệu quả các chính sách bình ổn giá vật tư phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm chi phí đầu vào, ổn định sản xuất nông 

nghiệp. 

 + Triển khai thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 25/02/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030; văn bản số 650/UBND-KT ngày 

04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Tháng vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc môi trường. 

 + Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa chuẩn bị các điều 

kiện để tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Kiên Đài, huyện Chiêm 

Hóa đạt chuẩn nông thôn mới theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 

số 395/UBND-KT ngày 28/02/2022. 

 - Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban 
nhân dân huyện, thành phố: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án Bê 

tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021-
2025; Đề án kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và công nghệ thông tin 
giai đoạn 2021-2025 và các công trình, dự án giao thông quan trọng của tỉnh. 

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và 
Ủy ban nhân dân tỉnh về vận tải, lưu thông hàng hóa, bảo đảm thống nhất, thông 

suốt trong thực hiện và an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tiếp tục rà soát và 

hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy 

hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang 

thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; Quy định quản lý nghĩa trang và 
cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Khẩn trương hoàn thiện Đề án 

giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; tăng cường kết nối cung 

cầu lao động trên nền tảng trực tuyến; chú trọng chăm lo, hỗ trợ cho các đối 

tượng cơ nhỡ, yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan và Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng 

chiến (02/4/1947 - 02/4/2022) và Chương trình khai mạc Năm du lịch Tuyên 

Quang; triển khai thực hiện các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường 

mới theo tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

COVID-19".  

 - Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố: Tập trung triển khai thực hiện Chương trình Ứng dụng khoa học và 
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đổi mới công nghệ nâng cao năng suất chất lượng, phát triển thương hiệu các sản 
phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố: Thường xuyên đánh giá tình hình dịch bệnh và nguy 

cơ dịch COVID-19 bùng phát khi cho học sinh quay lại trường học trực tiếp; 

có các hình thức tổ chức dạy học và biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với 

từng cấp độ dịch. 

 - Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố: Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả của bộ 

máy nhà nước trên địa bàn tỉnh để đẩy nhanh thực hiện Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đôn đốc đơn vị thi công, chủ trì, phối hợp 

với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoàn thành Dự án 513 

về Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ 

sở dữ liệu về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ theo Kế 

hoạch và đúng quy định. 

 - Sở Tư pháp triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

 - Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố: Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Khẩn trương thực hiện văn bản số 

488/UBND-NC ngày 19/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc 

thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế sinh phẩm, kit xét nghiệm, 

vắc - xin, thuốc phòng, chống COVID-19. 

 - Ban Dân tộc tỉnh: Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo 

"Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 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 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang". 

 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh: Tăng cường, củng cố tiềm lực 

quốc phòng; triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm; 

các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; 

tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, đúng quy định các trường hợp 

vi phạm an toàn giao thông. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan 

tiếp tục khẩn trương ham mưu thực hiện lộ trình chuyển đổi số theo Kế hoạch 

của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh (Khoá XVII) về Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; cập nhật, hoàn thiện phần mềm và các công cụ công 
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nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an 

sinh xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường thông tin, tuyên tuyền, 

quảng bá về các hoạt động du lịch của tỉnh. 

 Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan truyền thông 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả 

với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các 

sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục cập nhật thông tin, chủ 

động xây dựng các chương trình truyền thông, ưu tiên thời lượng để hướng 

dẫn cụ thể, khoa học, hợp lý, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVD-19, 

những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về phục hồi, phát triển 

kinh tế - xã hội, việc thực hiện chính sách y tế, an sinh xã hội, bảo đảm đúng 

chủ trương của Đảng và Nhà nước.  

  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); 
- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh  
(thông tin, tuyên truyền); 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trưởng phòng khối NCTH; 
- Lưu: VT, TH (Hth65). 

  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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