
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1266/UBND-NC   Tuyên Quang, ngày 16 tháng 4 năm 2022 

V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06  

theo Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ   

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành (là thành viên Tổ công tác 68 của 

tỉnh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm: 

 1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 và các nhiệm vụ 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 

18/02/2022, Thông báo số 33/TB-UBND ngày 13/4/2022 về Kết luận của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Tổ tưởng Tổ công tác 68 tại cuộc họp đánh giá tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ 

đạo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

1.2. Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của 

tỉnh từ ngày 01/6/2022, tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 01/12/2022 và 

tại Bộ phận một cửa cấp xã từ ngày 01/6/2023.  

Đối với 25 thủ tục hành chính công thiết yếu theo Đề án 06 giao Công an 

tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh căn cứ hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và 

các bộ, ngành ở Trung ương phải thực hiện số hóa trong việc giải quyết thủ tục 

hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp 

huyện, cấp xã từ ngày 01/7/2022. 
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2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Thông tin và Truyền thông căn cứ quy định của pháp luật về ngân sách nhà 

nước khẩn trương tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí 

năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 và Kế hoạch 32/KH-UBND theo 

đúng quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                       

- Như trên (thực hiện); 

- Văn phòng Chính phủ;          báo cáo 

- Bộ Công an; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Phó Chủ tịch UBND tinh; 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- TP, PTP, CV phòng THCBKS; 

- Lưu: VT-NC (P.Hà).                              

 

CHỦ TỊCH 

   

 
 

 
 

 

đã ký 

đã ký 
 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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