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             UY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
Số:           /UBND-THVX 

Về việc triển khai thực hiện Quyết định  
số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát 

triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

                 

  
   Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

                  

Thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện quán triệt, 

tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt 

Nam; Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát 

triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh. 

2. Chủ động xây dựng, thực hiện lộ trình và các nhiệm vụ, giải pháp để thực 

hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ theo 

hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; thực hiện lồng ghép các giải pháp triển 

kinh tế tuần hoàn vào các chương trình, cơ chế, chính sách thuộc phạm, vi lĩnh 

vực được giao phụ trách. 

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng, lồng ghép hệ thống chỉ tiêu về phát 

triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của 

tỉnh; tiếp tục thực hiện Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025; tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn từ ngân 

sách Trung ương cho các dự án đầu tư gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng 

trưởng xanh; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư theo quy định. 

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về khung hướng dẫn thực hiện kinh tế tuần hoàn theo quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; tiếp tục triển khai có hiệu quả 
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Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và 

chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; phối hợp, với các sở, ngành 

lồng ghép các tiêu chí về phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, bảo vệ 

môi trường vào xây dựng quy hoạch, kế hoạch, thẩm định dự án đầu tư, đánh giá 

tác động môi trường, xử lý chất thải, rác thải; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. 

2.3. Sở Xây dựng: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030; thực hiện lồng 

ghép phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh, phát triển đô thị bền vững, thích 

ứng với biến đổi khí hậu; phối hợp, với các sở, ngành lồng ghép các tiêu chí về 

phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh bảo vệ môi trường vào xây dựng 

quy hoạch, kế hoạch, thẩm định dự án đầu tư; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. 

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các cơ chế, 

chính sách nhằm về phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn; tiếp tục triển khai 

có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm 

nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo 

chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển lâm 

nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030; chính sách hỗ trợ sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ; chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, 

sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới; phối hợp, với các sở, ban, ngành 

thực hiện lồng ghép các tiêu chí về phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh 

bảo vệ phát triển rừng bền vững vào xây dựng quy hoạch, kế hoạch, thẩm định dự 

án đầu tư; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2.5. Sở Công Thương: Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công Thương 

xây dựng các mô hình kinh tế tuần toàn thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với các sở, ban, ngành lồng 

ghép các tiêu chí về phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, công nghiệp 

xanh vào xây dựng quy hoạch, kế hoạch, thẩm định dự án đầu tư; định kỳ báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2.6. Sở Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 

nghệ thân thiện với môi trường vào các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ 

liên quan; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp được tham gia chủ trì thực 

hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ; khuyến khích, hỗ trợ các doanh 
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nghiệp áp dụng công nghệ cho quá trình chuyển đổi sang phát triển kinh tế tuần 

hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng 

tạo…; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2.7. Sở Giao thông Vận tải: Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 

số 55-NQ/HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án bê tông 

hóa đường giao thông nông thôn và cầu trên đường giao thông nông thôn giai 

đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động 

lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 theo 

hướng giao thông xanh đảm bảo hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường, góp 

phần phát thải khí nhà kính…; nghiên cứu, thực hiện các dự án trồng cây xanh 

theo chủ đề ở các tuyến đường nâng cấp, mở mới, những tuyến đường trục phát 

triển đến các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định. 

2.8. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành liên quan tham mưu 

cấn đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện các chương trình, dự án thực hiện Đề án 

phát triển kinh tế tuần hoàn theo đúng quy định của pháp luật. 

2.9. Sở Tư pháp: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, giám sát 

việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng đến 

những văn văn bản có nội dung về phát triển kinh tế tuần hoàn theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành. 

2.10. Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhành tỉnh Tuyên Quang: Ưu tiên 

nguồn vốn tín dụng cho các dự án phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, lĩnh 

vực nông nghiệp nông thôn; phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố thường xuyên thực hiện công tác truyền thông các cơ chế, chính 

sách, sản phẩm về tín dụng, dịch vụ ngân hàng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển 

kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh. 

2.11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Quốc 

phòng về lồng ghép, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong các hoạt động 

lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội, nhiệm vụ kết hợp kinh tế với 

quốc phòng.  

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung Quyết định số 

687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Văn bản này.  

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

 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 
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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;    
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Như trên (thực hiện); 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trưởng phòng khối NCTH; 
- Lưu: VT, TH (Hth65). 

  

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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