
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /UBND-KT    Tuyên Quang, ngày     tháng    năm  2022 

                  
        

 
      

    Kính gửi:   
- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 
 

Thực hiện Văn bản số 1362-CV-TU ngày 30/6/2022 của Tỉnh ủy về việc 

tham mưu thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức 
năng, nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền nội 

dung của Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao 
động và nhân dân để nhận thức đúng, đầy đủ về phát triển kinh tế tập thể là yêu 
cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

nước ta. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có 

liên quan xây dựng, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh ủy Chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng; hoàn thành trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 
25/7/2022./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;    (Báo cáo) 

- Các PCT UBND tỉnh;  

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Lưu VT, (Toản). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
    Nguyễn Thanh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V/v triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 



 

 

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Ngày 04/7/2022 

 

Trình xin ý kiến đồng chí:  Nguyễn Thế Giang -  Phó Chủ tịch   UBND tỉnh . 

Người trình: Phan Quốc Toản - Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

Tóm tắt nội dung trình: V/v triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng. 

Văn bản của cơ quan đề nghị: VB của Tỉnh ủy.  

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo:   
   

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực 

Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng. 

CV Đề xuất: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên 

quan xây dựng, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh ủy Kế hoạch hành 
động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng; hoàn thành trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 
10/7/2022./. 

(Có dự thảo văn bản kèm theo) 

 

Người 

trình ký 

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng     (Ngày          /         /2022) 
 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….  
 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Lãnh đạo  

Văn phòng  

ký 

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch hoặc Phó CT UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2022) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Chủ tịch hoặc PCT UBND tỉnh ký duyệt: 
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