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CHƯƠNG TRÌNH   

Công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang  

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT  

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai 

thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy và lần thứ tám            

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tiếp tục thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công 

nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Theo dõi 

sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả. Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Tập 

trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công, chương trình phục hồi phát 

triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường huy động, 

phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao 

thông đô thị động lực, công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại; khai thác 

tiềm năng nguồn lực, tập trung phát triển mạnh du lịch và các ngành dịch vụ; tiếp 

tục phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung các sản phẩm chủ lực, sản phẩm 

đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao. Nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài 

nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh 

giản biên chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Chú trọng phát triển toàn 

diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần của nhân dân. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế 

quốc tế. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận trong xã hội. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 

01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền 

núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
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và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 

tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội 

về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025;... 

2. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch Covid-19, 

tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chuẩn bị các phương án ứng phó 

hiệu quả với các tình huống dịch bệnh khác có thể xảy ra. Tăng cường y tế cơ sở, 

y tế dự phòng, bảo đảm năng lực khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch của hệ thống 

y tế, thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa và xây dựng nông thôn mới; 

đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao 

thu nhập và đời sống cho nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, thu hút du khách đến với Tuyên 

Quang. Tăng cường thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nhất là công 

nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công 

nghiệp để sớm đi vào sản xuất; huy động, lồng ghép nguồn lực đầu tư xây dựng hạ 

tầng các khu, cụm công nghiệp. 

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành xây dựng đường cao tốc Tuyên 

Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; tích cực huy động nguồn 

lực, đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông; 

tập trung triển khai thực hiện đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) 

đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; Bệnh viện đa khoa tỉnh, dự án trọng điểm khác, các 

dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước; triển khai thực hiện Quy hoạch 

tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

5. Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Ưu tiên đầu tư hạ 

tầng, nền tảng số, thuê dịch vụ công nghệ phục vụ xây dựng Chính quyền số, phát 

triển kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của 

tỉnh. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.  

6. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh; công tác thanh tra, tư pháp; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn 

thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định. Chuẩn 

bị các điều kiện và tổ chức triển khai thực hiện diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh 

Tuyên Quang năm 2023 đảm bảo hiệu quả. 
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III. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

NĂM 2023  

(có Biểu chi tiết kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh xác định những 

nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hằng tháng, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành lịch làm việc cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trong Chương 

trình công tác và giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất phát sinh.  

2. Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố: Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đảm 

bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình 

công tác của cơ quan, đơn vị nhằm cụ thể hóa Chương trình công tác của  Ủy ban 

nhân dân tỉnh, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền đúng thời hạn các nội dung 

được giao, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền 

để xem xét cho ý kiến; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý những phát 

sinh từ cơ sở để thực hiện hoàn thành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; định kỳ hằng quý, 6 tháng và cuối năm đánh giá tình hình, kết quả 

thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

bảo đảm theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và những nội dung, 

nhiệm vụ phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Chương trình 

công tác năm 2023 cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 
- Thường trực Tỉnh ủy;                
- Thường trực HĐND tỉnh;         
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- TP, PTP, các CV - VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 

 

(báo cáo) 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-19T16:36:44+0700
	Ủy ban  nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	Nguyễn Văn Sơn<sonhdndtq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-19T16:36:52+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




