
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 3258/UBND-TH  Tuyên Quang, ngày  04 tháng 9 năm 2021 

V/v xây dựng Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 
30/8/2021 của Chính phủ  

 
 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

  Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ Về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 

thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025 (Được gửi liên thông trên Hệ thống quản lý văn bản),  

 Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

   1. Giao các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ: Đề xuất các nội dung đưa vào Chương trình hành động của Ủy 

ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ về ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện 

Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hằng năm, trong đó phải thể hiện bằng các 

nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, lộ trình triển khai thực hiện và phân 

công trách nhiệm cụ thể. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp) trước ngày 11 tháng 9 năm 2021. 

    2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp và dự thảo Chương trình 

hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính 

phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 16 tháng 9 năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh     (báo cáo); 
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các trưởng phòng khối NCTH; 
- Lưu: VT, TH (Hth90). 

  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 

 



  

 
 

 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-09-05T07:37:42+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Tạ Văn Dũng<tavandung-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-09-05T07:37:57+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




