
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 465/UBND-TH 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

của Chính phủ về Báo cáo kết quả 
kiểm kê, đánh giá tình hình các  

nguồn lực của nền kinh tế  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                    

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 02 năm 2023 
 

               
 

  Kính gửi: 

 

 
 

- Các sở, ban, ngành; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ về Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn 

lực của nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp đặt ra tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2020 

của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về 

nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của 

nền kinh tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 744/UBND-

TH ngày 19/3/2020; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình, kịp 

thời thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp 

phù hợp, kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, phân bố và sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực chung của tỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện 

trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm 

tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu đề ra./. 

 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh;                      
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu VT, TH. (Hth45) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Tạ Văn Dũng 
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