
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 3849/UBND-THVX 
V/v thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg  

ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

 Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, 

kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền 

kinh tế (Được liên thông trên Phần mềm quản lý văn bản), 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức 

phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan, đơn vị mình; tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau đây: 

1.1. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, 

định hướng, nhiệm vụ, giải pháp về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 

phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ.  

Tiếp tục chủ động, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 

19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, 

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, định 

hướng đến năm 2025, Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của 
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Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-

2025 và Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phấn đấu 

đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và vượt kế hoạch đề ra. 

1.2. Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu 

quả với bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, 

tranh thủ cơ hội, tận dụng thời cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo 

dõi sát diễn biến tình hình, tăng cường năng lực phân tích, dự báo, không để 

bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 

thường xuyên; xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng, vướng mắc, khó khăn; kịp 

thời ứng phó những vấn đề cấp bách phát sinh, đồng thời chú trọng thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ, trung và dài hạn. 

1.3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, 

phân quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh sự phối hợp giữa 

các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  trong 

quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khơi thông, huy động và sử dụng 

hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh. 

1.4. Triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Văn bản số 3813/UBND-ĐTXD ngày 19/9/2022 về thực hiện 

Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 

2022, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình 

mục tiêu quốc gia và các dự án quan trọng của tỉnh.  

Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể việc công bố  giá 

vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn quản lý từ năm 2021 trở 

lại đây, đảm bảo công bố sát giá thị trường, công bằng, minh bạch, chống tiêu 

cực, tham nhũng... 

1.5. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống COVID-19, tuyệt 

đối không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, 

hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; sẵn sàng ứng phó với 

các dịch bệnh mới. Tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường, phòng 

chống gian lận thương mại; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo 

đảm đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trên 

địa bàn tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

1.6. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn chuyển đổi số, phát triển kinh tế số 

thực chất, hiệu quả; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, góp phần 
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tạo đồng thuận xã hội trong việc hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện các 

giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trog tình hình mới 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với điệu kiện 

của tỉnh. 

1.7. Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và đề 

xuất, kiến nghị, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định.  

2. Giao các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao 

thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Lao động –  Thương b inh và Xã hội, Y tế, Ngoại vụ; 

Công an tỉnh, Bộ  Chỉ  huy quân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  theo chức năng, nhiệm vụ, 

lĩnh vực quản lý được giao; căn cứ chỉ  đạo của Thủ tướng Chính p hủ  tại 

Chỉ  thị số  15/CT-TTg ngày 16/9/2022 và chỉ  đạo, hướng dẫn của các Bộ ,  

ngành Trung ương để tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm 

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

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Văn bản này.  

- Hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và đề 

xuất, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

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

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh; 
- TP, PTP, CV Khối NCTH; 
- Lưu: VT, THVX (Hth40). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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