
 ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và 
hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 thông qua tại 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012, Hội nghị lần thứ 4 
Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 
vào năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 
chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/3/2020 của Chính phủ về một 
số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-

2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 355/QĐ-TTg ngày 
25/2/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải 

Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; số 2426/QĐ-TTg ngày 
28/12/2015 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; số 
749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

XVII nhiệm kỳ 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh (Khóa XVII) về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ  
tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 585/BC-
SKH ngày  02/8/2021 về kết quả thẩm định dự thảo Đề án phát triển kết  cấu hạ 
tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2021-2025. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động 

lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 
(có Đề án kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 

 (báo cáo) 
 

- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch UBND tỉnh;   
- Các PCT UBND tỉnh;   
- Như Điều 2;   
- Các Phó CVP UBND tỉnh;  
- Trưởng Phòng: ĐTXD, TH;  
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)  
 Nguyễn Văn Sơn 
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