
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  2103  /UBND-TCD 

V/v ban hành đề cương tuyên truyền về  

di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang 

                  Tuyên Quang, ngày  09  tháng 7 năm 2020 

 

 

   Kính gửi:  

         - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

         - Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

         - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;  

         - Các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh; 

         - Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

         - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

 
 

Để đảm bảo cho công dân thuộc diện di dân tái định cư thủy điện Tuyên 

Quang hiểu, nhận thức đầy đủ và chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước 

liên quan đến việc di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang; theo đề nghị của Tổ 

công tác theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 07/TCT1162-CV ngày 08/7/2020, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành đề cương tuyên truyền về việc di dân, tái định cư thủy điện 

Tuyên Quang (có đề cương tuyên truyền kèm theo). 

Để việc tuyên truyền có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến 

như sau: 

 1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, 

Na Hang, Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm xây dựng đề cương 

chi tiết; thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác để tổ chức tuyên truyền cho nhân dân 

hiểu, nhận thức đầy đủ về chính sách di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang. 

 2. Giao Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị 

liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân 

dân huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình và thành phố 

Tuyên Quang thực hiện tuyên truyền đảm bảo theo đúng quy định. 



 3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh và các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh phối hợp hướng dẫn các huyện: 

Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang 

xây dựng đề cương tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương 

và từng điểm tái định cư thủy điện Tuyên Quang./. 

                                                      

 

Nơi nhận:                                                                                                                   
- Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh ủy;               (báo cáo)     

- Thường trực HĐND tỉnh;                  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- UBKT Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Như Kính gửi; 

- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh; 
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Phòng Quy hoạch ĐT&XD; 

- Lưu VT, TCD.  (CH-TD)                                                   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

 Nguyễn Thế Giang 
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