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Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về 

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa 

phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021,  

 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động 

nghiên cứu Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ. Trong 

đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: 

 - Chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình thực tiễn, quyết liệt hành động, 

tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các 

nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các 

Bộ, Ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 

dân tỉnh, coi kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để ổn định đời sống 

nhân dân và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát 

huy kết quả đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục những 

tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục tập trung, ưu tiên cho 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội 

với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19". 

 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch ở các cấp chính 

quyền, nhất là ở cơ sở; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cấp, các 

ngành và địa phương trong chỉ đạo, điều hành, không cát cứ, tách biệt, không 

áp dụng một cách cực đoan các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nỗ lực cao nhất để ngăn chặn, kiểm soát dịch 

bệnh. Linh hoạt, sáng tạo, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống 

dịch phù hợp với thực tế của tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 

5K+vắc-xin, thuốc chữa bệnh, công nghệ và ý thức của Nhân dân trong 

phòng, chống dịch. 
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 - Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, địa phương để 

từ đó xây dựng phương án, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những 

tháng cuối năm 2021, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra 

trong Kế hoạch năm 2021. 

 - Chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, 

thích ứng với dịch bệnh phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, doanh nghiệp, 

nhất là tại các khu, cụm công nghiệp,…; bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh 

doanh và lưu thông hành hóa thông suốt; chú trọng gặp gỡ, đối thoại với doanh 

nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở nhằm thúc đẩy các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có 

vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những doanh 

nghiệp trong chuỗi cung ứng, sử dụng nhiều lao động địa phương, tạo nguồn 

thu ngân sách nhà nước. 

 - Không tham mưu cho cấp có thẩm quyển ban hành các quy định mới và 

bãi bỏ ngay những yêu cầu, điều kiện trái với quy định của cơ quan trung ương 

và gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức việc di chuyển của người dân, người lao 

động bảo đảm trật tự, an toàn, an dân; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động 

ở lại tỉnh làm việc. 

 - Triển khai thực hiện tốt Nhiệm vụ năm học 2021-2022, phù hợp và đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Tiếp tục triển khai kịp thời và hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ 

người dân, người lao động, doanh nghệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Phát 

huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp, người dân  bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

theo Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Có trách nhiệm kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 

quyền xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về những 

vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành 

chính và công khai kết quả xử lý; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết 

quả thực hiện theo quy định. 

 - Quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó lưu ý nguồn vốn 

ODA theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3826/UBND-

ĐTXD ngày 08/10/2021 về việc thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 

05/10/2021 của Văn phòng Chính phủ; chủ động, tích cực tháo gỡ vướng mắc 

theo thẩm quyền. 

 - Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố:  
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 + Chuẩn bị tốt các nội dung để triển khai thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời "thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3930/UBND-THVX ngày 14/10/2021. 

 + Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể 

để bảo đảm nguồn vắc - xin; tổ chức tiêm chủng vắc - xin kịp thời, hiệu quả, 

không để lãng phí; xây dựng lộ trình tiêm cho trẻ em thận trọng, an toàn, khoa 

học; khẩn trương tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu vắc - xin phòng chống 

COVID-19 tháng 10 đến tháng 12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 theo 

nội dung chỉ đạo tại văn bản số 3933/UBND-THVX ngày 14/10/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

 + Quản lý chặt chẽ việc mua sắm, viện trợ thiết bị, vật tư, vắc-xin, sinh 

phẩm có hiệu quả và đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham 

nhũng và kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh. 

 + Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra không để lợi dụng tình hình 

dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý đối với thuốc, vật tư y tế, gây bức xúc dư luận, 

ảnh hưởng đến hiệu quả chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố, cơ quan liên quan:  

 + Tập trung rà soát, đánh giá chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021, đề xuất phương án phát triển của Quý IV/2021. 

 + Triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả văn bản số 3369/UBND-

TH ngày 11/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 

105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVD-19; kịp thời hướng dẫn giải quyết 

những vấn đề còn lúng túng, gây khó khăn cho đối tượng được hỗ trợ. 

 + Hoàn thiện và triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-

2025 theo văn bản số 3922/UBND-ĐTXD ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện Công điện Hỏa tốc số 07/CĐ-BKHĐT ngày 

12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hoàn thiện 

thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022.  

 - Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh:  

 + Tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm tối đa chi 

thường xuyên và chi đầu tư không hiệu quả; đề xuất các phương án huy động 

nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu chi phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân, 

khắc phục hậu quả, cứu trợ thiên tai, bão lũ. 
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 + Triển khai kiên quyết, có hiệu quả các giải pháp quản lý về thuế, bảo 

đảm thu đúng, thu đủ đối với các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch 

vụ còn phổ biến chưa áp dụng hóa đơn (như dịch vụ ăn uống, bán lẻ xăng 

dầu…). 

 - Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh: Thực hiện tốt các chính sách về 

tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, có giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh, phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

 - Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục quản 

lý thị trường: Có giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, duy trì hoạt động 

xuất khẩu; xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mại, hoạt động xúc 

tiến thương mại nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa trong dịp cuối năm 2021, đầu 

năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần; hướng dẫn chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức sản xuất an toàn trong tình hình mới để doanh nghiệp yên tâm, chủ 

động phương án ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố:  

 + Nắm chắc tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản, nhất là đối với các 

mặt hành nông sản chủ lực của tỉnh; kịp thời phát hiện, chủ động có giải pháp 

phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, 

cung ứng nông sản của người dân Tuyên Quang.  

 + Chủ động theo dõi diễn biến, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác 

phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phục 

hồi chăn nuôi, bảo đảm đáp ứng nhu cầu về lương thực, thực phẩm, đặc biệt 

trong dịp đầu năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Triển khai thực 

hiện nghiêm và hiệu quả văn bản số 3924/UBND-KT ngày 14/10/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. 

 - Sở Giao thông Vận tải: Thực hiện tổng kết Nghị quyết số 12/NQ-CP 

ngày 19/02/20019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 sau khi có chỉ đạo và 

hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải; triển khai thực hiện văn bản số 

3863/UBND-ĐTXD ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực 

hiện Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.  
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 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 2021-

2025 của tỉnh Tuyên Quag; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa 

bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

 - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố:  

 + Tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh thực hiện 

văn bản số 2316/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; triển khai thực hiện văn 

bản số 3757/UBND-THVX ngày 05/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết 

định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. 

 + Thường xuyên nắm chắc diễn biến của thị trường lao động để ngiên 

cứu xây dựng kế hoạch sắp xếp, hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho lao động; đặc 

biệt quan tâm đào tạo, bố trí người lao động trở về từ các tỉnh, thành phố bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 có việc làm ổn định tại tỉnh; thực hiện đánh giá 

bước đầu về hiệu quả các gói hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng 

dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố:  

 + Chỉ đạo, tổ chức các chương trình nghệ thuật phù hợp với công tác 

phòng, chống dịch để tiếp tục khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, 

đồng lòng, quyết tâm vượt qua đại dịch. 

 + Tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện để khôi phục thị trường du 

lịch trong tỉnh nhằm thu hút du khách đến với Tuyên Quang. 

 + Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng việc tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày 

thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang 

(1991 - 2021) đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình. 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19; triển 

khai kịp thời, hiệu quả Chương trình "Sóng và máy tính cho em", bảo đảm 
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đúng đối tượng, hỗ trợ thiết thực cho học sinh, sinh viên khó khăn có đủ điều 

kiện học tập trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

 - Sở Nội vụ: Tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong tinh 

gọn, giảm đầu mối, giảm khâu trung gian; đẩy mạnh công tác khen thưởng, bảo 

đảm kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, tạo 

sự lan tỏa trong xã hội, nhất là trong phòng, chống đại dịch COVID-19. 

 - Sở Tư pháp: Tiếp tục rà soát các văn bản không còn phù hợp, gây 

vướng mắc, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và huy động nguồn lực xã 

hội để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp bị 

ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

 - Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố: Căn cứ chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ để tham mưu, đề 

xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thanh tra việc mua sắm trang thiết 

bị y tế, sinh phẩm, KIT xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch vừa qua để 

chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài để tham mưu giải quyết theo quy định.  

 - Sở Thông tin và Truyền thông:  

 + Tiếp tục chủ động thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác các sự 

kiện chính trị quan trọng tỉnh, đời sống của người dân, các chủ trương, giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội theo phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19". 

 + Kịp thời phản hồi các thông tin không chính xác, phản bác các thông 

tin xuyên tạc, kích động, sai sự thật, gây mất niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng 

tới sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

 + Phối hợp với Công an tỉnh sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

để có giải pháp công nghệ hiệu quả phục vụ việc quản lý, kiểm soát dịch 

bệnh COVID-19 và thực hiện an sinh xã hội theo hướng tạo thuận lợi nhất 

cho người dân. 

 + Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện 

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" phục vụ học trực tuyến cho học sinh, 

sinh viên; đồng thời bảo đảm phủ sóng, tốc độ đường truyền cho học sinh, sinh 

viên học tập và các hoạt động mạng khác của xã hội. 

 + Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số doanh nghiệp, chuyển đổi 
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số các ngành và xây dựng xã hội số theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; 

thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.  

 - Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện các giải pháp bảo đảm 

giữ vững quốc phòng, an ninh; chuẩn bị sẵn sàng phương án tham gia phòng, 

chống dịch bệnh, thiên tai. Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm 

an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường quản lý xuất, nhập cảnh; phòng, 

chống các loại tội phạm mới; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm 

về trật tự an toàn giao thông gắn với yêu cầu về phòng, chống dịch; phối hợp 

chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý 

hành vi xuyên tạc, đưa tin giả, tin xấu, tin không có cơ sở, chống phá công tác 

phòng, chống dịch, gây nghi ngờ, mất đoàn kết, ảnh hưởng đến tâm lý của các 

lực lượng tham gia phòng, chống dịch. 

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang bám sát diễn 

biến tình hình dịch bệnh COVID-19, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, 

các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố liên quan tuyên truyền kịp 

thời, trung thực, khách quan, chính xác về tình hình dịch bệnh và chính sách an 

sinh xã hội để tạo sự đồng thuận xã hội, làm cho dân biết, dân hiểu, dân tin, dân 

theo, dân cùng làm để vượt quan đại dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. 

 2. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Tuyên Quang, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát huy tinh thần đại đoàn kết 

toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng 

cường đồng thuận xã hội để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm, góp 

phần chiến thắng đại dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021 và những năm tiếp theo. 

 3. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại văn bản này; thường 

xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiên; kịp thời báo cáo và đề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những vấn đề phát sinh, vượt 

thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tinh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;               
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    
- Như trên  (thực hiện); 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Trưởng phòng khối NCTH; 
- Lưu: VT, THVX (Hth65). 

  

 CHỦ TỊCH 
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8 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-10-15T15:34:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Văn Sơn<sonhdndtq@tuyenquang.gov.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
	2021-10-15T15:34:42+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!




