
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1581/UBND-THCBKS Tuyên Quang, ngày  10 tháng 5 năm 2022 

V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

 

Kính gửi: 
 

- Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 

định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

Các cơ quan, đơn vị như mục kính gửi tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm 

các chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 

24/01/2019 của Chính phủ (gồm: chế độ báo cáo định kỳ, chế độ báo cáo chuyên 

đề, chế độ báo cáo đột xuất). 

Khi phát hiện những vấn đề bất thường, có tính chất nghiêm trọng, phức 

tạp trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, những vụ 

việc xảy ra trên địa bàn quản lý gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội, 

văn hóa... phải có trách nhiệm báo cáo ngay, kịp thời cho Thủ trưởng cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, 

phối hợp xử lý. 

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị các 

cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND tỉnh; (báo cáo) 
- Như kính gửi; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, THCBKSNhung. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tạ Văn Dũng 
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