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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh  

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 Ngày 11 tháng 9 năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh (Trưởng ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh) chủ trì họp về 

công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

 Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh (tại Quyết 

định số 933QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang), đại diện Vụ Địa phương, Văn phòng Chính phủ; vụ Quản lý 

Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Sau khi nghe các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại cuộc họp, 

đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận: 

 1. Về dự thảo Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục 

nghiên cứu dự thảo Kế hoạch; rà soát từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể, tránh 

chồng chéo, xác định thời gian hoàn thành; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 

ngày 15 tháng 9 năm 2020 để tiếp thu, chỉnh sửa. 

 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai 

lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

hoàn thành, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 17 tháng 9 năm 2020. Lưu 

ý: dự thảo Kế hoạch là cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập 

quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát từng nội 

dung công việc cụ thể, tính toán, xác định thời gian thực hiện và thời gian 

hoàn thành, đảm bảo chất lượng và tính khả thi cao, để chủ động triển khai 

thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra theo lĩnh vực quản lý; Phân công rõ 

trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện.  

 Sau khi Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được ký ban hành; đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp với Sở, ban, 

ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Đề cương, nhiệm vụ lập 

Quy hoạch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở để thực hiện. 

 2.  Một số nhiệm vụ triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành và 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

 Tập trung thực hiện lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 phải đảm bảo theo Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NQ-



 

 

2 

CP của Chính phủ và Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 12/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang và các 

quy định của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương. 

 Xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa 

quan trọng cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay trong năm 

2020. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác lập quy hoạch, 

chịu trách nhiệm chính về đề xuất của ngành, địa phương mình; lựa chọn các 

cán bộ có trình độ chuyên môn tốt nhất để thực hiện; tập trung thời gian, có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương và với đơn vị tư vấn trong 

quá trình triển khai lập quy hoạch.  

 Chủ động rà soát, đánh giá thực trạng của Quy hoạch thời kỳ trước, đảm 

bảo số liệu xác thực, chặt chẽ và cập nhật số liệu mới nhất. Trên cơ sở đó để 

phân tích, dự báo, đề ra mục tiêu, phương án phát triển trong thời gian tới; rà 

soát để bổ sung các hợp phần quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo 

tính thống nhất, chất lượng,  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư phát huy vai trò là cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo; duy trì hoạt động của Ban Quản lý dự án, Tổ giúp việc, thực hiện 

theo quy chế; tạo điều kiện tốt nhất để tư vấn làm việc với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương.  

 Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc lập quy hoạch của cơ quan, đơn vị mình; những khó khăn, 

vướng mắc (nếu có) chủ động báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét 

giải quyết, tháo gỡ kịp thời. Hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước tháng 8 năm 2021. 

 Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Trưởng ban Chỉ 

đạo) về lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Yêu 

cầu các cấp, các ngành, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo 

theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh                                    (Báo 

- Các PCT UBND tỉnh                                    cáo); 

- Các sở, ban, ngành liên quan; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH (Hth 40). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

 

Tạ Văn Dũng    
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