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THÔNG BÁO 

 Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 9 năm 2020 

 

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ 

tháng 9 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì 

cuộc họp. 

Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các 

ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh; các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành; Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân 

dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại kỳ họp, ý 

kiến thảo luận của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và đại biểu dự họp,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận: 

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh quý III và 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020. 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Căn cứ  

Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách năm 2020; Kế hoạch số 

04/KH-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ:  

+ Rà soát mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đánh giá rõ các tồn tại, hạn chế, phân 

tích đúng nguyên nhân khách quan và chủ quan để có biện pháp khắc phục và tổ 

chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu năm 2020. 

+ Triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 2929/UBND-TH ngày 

19/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Công văn số 1259/TTg-KTTH 

ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản 

xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. 
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+ Khẩn trương tham mưu xây dựng các Chương trình, Kế hoạch và Đề án 

triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII (bao gồm 10 Đề án thuộc các ngành, lĩnh vực). 

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 

án đầu tư, tăng năng suất và sản lượng của các sản phẩm công nghiệp. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân huyện: Có giải pháp cụ thể thực hiện đối với một số cây trồng có diện 

tích đạt thấp so với kế hoạch, diện tích trồng rừng; phối hợp với Sở Tài chính 

tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong bố trí kinh phí thực hiện 

cung ứng cây giống trồng rừng, đảm bảo việc cung ứng giống đúng khung thời 

vụ; tiếp tục tham mưu giải quyết tháo gỡ khó khăn cho sản xuất mía đường. 

- Cục Thuế tỉnh: Tập trung thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách, quản 

lý chặt chẽ các nguồn thu; tăng cường các giải pháp thu các khoản nợ thuế bảo 

đảm hiệu quả, hoàn thành dự toán đề ra. 

- Sở Tài chính: tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp quản lý, 

điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2020 đảm bảo đúng quy định; chủ 

động đôn đốc, kiểm tra các đơn vị dự toán ngân sách thực hiện các nhiệm vụ chi 

đã được giao trong dự toán đầu năm; rà soát cắt giảm các nhiệm vụ chi theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, những nhiệm vụ chi 

chưa thật sự cần thiết, các nhiệm vụ chi không có khả năng thực hiện để dành 

nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Khẩn trương hoàn 

thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 

năm 2021-2023 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp 

với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tham mưu giải pháp tháo gỡ 

vướng mắc trong bố trí kinh phí thực hiện cung ứng cây giống trồng rừng đảm 

bảo việc cung ứng giống đúng khung thời vụ. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai 

thực hiện tốt  nhiệm vụ năm học 2020-2021; thực hiện quyết liệt có hiệu quả Kế 

hoạch huy động trẻ năm 2020; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải 

pháp hiệu quả, khả thi để tháo gỡ khó khăn về biên chế viên chức giáo dục và cơ 

sở vật chất cho dạy và học; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các trường 

học trong công tác quản lý học sinh nhất là các trường có học sinh ở nội trú, đảm 

bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh. 

- Sở Y tế: Thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

đi đôi với việc chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh mới; kịp thời tham 

mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
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tướng Chính phủ về phòng chống dịch. Xem xét tham mưu, đề xuất giải quyết 

biên chế cho các Bệnh viện tuyến huyện. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thực hiện tốt các giải pháp kích cầu du 

lịch; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình tại Khu di tích 

lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. 

- Sở Nội vụ: Nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực 

hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; tiếp tục tham mưu về công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, 

công tác cán bộ; công tác tuyển dụng viên chức, công chức. Thực hiện rà soát kế 

hoạch tuyển dụng công chức, viên chức toàn tỉnh, xác định nhu cầu tuyển dụng 

đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đúng 

quy định. 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo của tỉnh; thực hiện hiệu quả các 

chính sách hỗ trợ người lao động, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. 

Tiếp tục rà soát hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời chi trả cho các đối 

tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, công khai, minh 

bạch đúng chính sách, đúng đối tượng. 

- Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu phục 

vụ công tác xây dựng Đề án, Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tập trung huy động mọi nguồn 

lực để xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên các xã điểm hoàn thành nông 

thôn mới trong năm 2020 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-

HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách 

hành chính; công tác quản lý địa bàn; chú trọng công tác tiếp công dân và giải 

quyết đơn thư của công dân; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong thời 

gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chuẩn bị Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII... 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư: tiếp thu ý kiến tham gia tại kỳ họp, bổ sung và 

hoàn thiện báo cáo. Lưu ý: Bổ sung đánh giá tình hình thực hiện công tác Di dân 

tái định cư; rà soát lại các số liệu đảm bảo tính chính xác và thực hiện tính khả 

thi cao trong những tháng tiếp theo, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020; 

phân tích rõ những mặt hạn chế, tồn tại; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ 

quan để từ đó xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tổ chức thực 

hiện những tháng cuối năm 2020 

2. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 

Cơ bản nhất trí với báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Để đảm bảo hoàn 

thành kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các 

sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tiếp tục thực 

hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 62/TB-UBND 

ngày 14/9/2020. 

Đối với các nguồn vốn chưa phân bổ, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất phân bổ đảm bảo 

kịp thời, đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư của 90 công trình dự kiến khởi công năm 

2021 (được phê duyệt danh mục tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 

07/9/2020):  

- Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng 

quy định tại Điều 9 và phụ lục II, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ; trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng 

nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể, dự kiến bố trí vốn. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công, cơ 

quan thường trực Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh) chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 33 Luật Đầu 

tư công và Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; thực hiện rà soát, tổng hợp tổng 

mức đầu tư các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 

2016-2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025 để tham mưu cấp có thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 2, 

Điều 89 của Luật Đầu tư công. 

3. Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 291/TB-VPCP ngày 

13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình tại kỳ 

họp. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia tại kỳ họp hoàn chỉnh dự 

thảo kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. Lưu ý: cập nhật 

văn bản chỉ đạo mới của Chính phủ, của Tỉnh ủy về việc tháo gỡ khó khăn cho sản 
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xuất  kinh doanh, đẩy nhanh vốn đầu tư công; về nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đề nghị chỉnh sửa thực 

hiện theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. 

Các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

thực hiện các kiến nghị phải chủ động, tích cực làm việc với các Bộ, ngành liên 

quan và xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng nhiệm vụ. 

4. Báo cáo Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; 

kết quả thực hiện kinh phí trung ương ủy quyền, kinh phí của bộ, ngành Trung 

ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và các quỹ tỉnh quản lý năm 2019 

tỉnh Tuyên Quang 

Cơ bản nhất trí với báo cáo Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân 

sách địa phương; kết quả thực hiện kinh phí trung ương ủy quyền, kinh phí của 

bộ ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và các quỹ tỉnh quản 

lý năm 2019 tỉnh Tuyên Quang do Sở Tài chính tổng hợp. Giao Sở Tài chính tiếp 

thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. Lưu ý: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước để 

hoàn chỉnh các biên bản kiểm toán và dự thảo kết luận của Kiểm toán nhà nước 

về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 tại tỉnh Tuyên Quang. Trên cơ sở 

số liệu đã thống nhất với Kiểm toán nhà nước khu vực X, thực hiện rà soát kỹ lại 

các số liệu để trình HĐND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 

5. Đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh  

Đồng ý để trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về đề 

nghị xây dựng Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật như đề nghị tại Tờ trình số 80/TTr-STP ngày 21/9/2020 của 

Sở Tư pháp. 

6. Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 

20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công 

tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 

Cơ bản nhất trí với Báo cáo do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình 

bày tại kỳ họp. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến tham 

gia tại kỳ họp hoàn chỉnh văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Lưu ý: Rà soát, bổ sung số liệu trong báo cáo để phản ánh đầy đủ những nỗ lực 

của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị các cấp 

và toàn thể nhân dân trong thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời cần phân tích, đánh giá kỹ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để đề 

ra giải pháp thực hiện cho giai đoạn tới. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-

2020 theo quy định. 
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7. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ 

trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Cơ bản nhất trí với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

192/TTr-SGD ngày 20/9/2020 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản 

thẩm định số 211/BC-STP. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tham gia 

tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định. Lưu ý: nghiên cứu sửa đổi tên của nghị quyết cho phù hợp với các chính 

sách dự kiến ban hành; rà soát kỹ các chính sách để tham mưu đảm bảo đầy đủ, 

chặt chẽ đúng quy định, tránh chồng chéo phù hợp với khả năng cân đối của ngân 

sách địa phương 

8. Dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, 

công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Xây dựng trình tại kỳ họp. 

Giao Sở xây dựng tiếp thu ý kiến tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo Quyết định 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. 

9. Dự thảo Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Chương trình do Sở Ngoại vụ đề xuất. Giao 

Sở Ngoại vụ tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo Chương 

trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Lưu ý về nguyên tắc vận 

động phải đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

10. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lưu 

trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Nội vụ trình tại kỳ họp. 

Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. 

11. Dự thảo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch do Sở Tài nguyên và Môi trường 

trình tại kỳ họp. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia tại 

kỳ họp hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

12. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trình tại kỳ họp. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp 

thu ý kiến tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành theo quy định. Lưu ý: trên cơ sở các quy định của Nhà nước và ý 

kiến tham gia của Tổng cục Thủy lợi, rà soát kỹ các nội dung đảm bảo đầy đủ, 

đúng quy định. 
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13. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mật độ 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trình tại kỳ họp. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp 

thu ý kiến tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành theo quy định. Lưu ý: xem xét mật độ tối đa đối với các địa 

phương trong tỉnh đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 

ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Đối với địa 

bàn thành phố Tuyên Quang xem xét giảm hệ số cho phù hợp với tính chất đặc 

thù của đô thị. 

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 

9 năm 2020; yêu cầu các ngành, cơ quan khẩn trương tổ chức thực hiện và báo 

cáo đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:         
- Thường trực Tỉnh uỷ;  

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;              

- Thường trực HĐND tỉnh;    

- Đoàn ĐBQH Địa phương;     

- Chủ tịch UBND tỉnh;            

- Các PCT UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

-  Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng HĐND tỉnh; 

- UBMT TQ và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành;  

- UBND huyện, thành phố; 

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Phòng THCB; Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các Trưởng phòng khối NCTH; 

- Các Chuyên viên VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH (Huy 100). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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