
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 1407 /UBND-TH  Tuyên Quang, ngày  24 tháng 5 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Chỉ  thị số 13/CT-TTg 

ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

 về phát triển bền vững 
 

 

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về phát triển bền vững,  

 Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động 

triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019. Trong đó, tập trung vào 

những nội dung chủ yếu sau: 

 1.1. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp được giao trong Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 

 1.2. Thực hiện lồng ghép hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vững vào xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại 

cấp tỉnh, huyện, xã và các ngành, đơn vị. Triển khai kịp thời các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối 

tượng chính sách xã hội và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. 

 1.3. Bố trí đầu mối và cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về phát 

triển bền vững, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện Chương trình 

nghị sự 2030. Trong đó cần tránh tăng bộ máy và biên chế nhưng vẫn đảm bảo 

công tác triển khai và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực 

hiện phát triển bền vững.  

 1.4. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp trong thực hiện các 

mục tiêu phát triển bền vững. 
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 1.5. Bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của các Bộ, ban, ngành Trung ương 

để triển khai thực hiên các mục tiêu phát triển bền vững theo từng lĩnh vực.  

 1.6.  Chậm nhất ngày 10 tháng 12 hằng năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh 

thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững. 

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

 Tiếp tục thực hiện vai trò đầu mối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, 

ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức liên quan 

trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 80/KH-UBND 

ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch hành động 

Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.  

 Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và 

ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá 

các mục tiêu phát triển bền vững. 

 Theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành 

động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền 

vững gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 12 

tháng 12 hằng năm. 

 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: 

 Tăng cường giám sát các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện 

phát triển bền vững. Chú trọng phản biện các cơ chế, chính sách nhằm bảo 

đảm các yêu cầu phát triển bền vững; vận động, giám sát việc thực hiện các 

mục tiêu phát triển bền vững tại các sở, ban, ngành, địa phương. 

 Tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức trong nước 

và quốc tế, các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong 

thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại tỉnh. 

 4. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang: 

 Chủ động tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp hội viên 

tích cực hưởng ứng thực hiện thành công Kế hoạch hành động của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Chương trình nghị sự 2030. 

 Chủ động phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 

Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam và các cơ quan, 

tổ chức trong nước nước và quốc tế để tranh thủ hỗ trợ về nguồn lực cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.  
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 5. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách 

nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản này.  

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết. Chủ động tham mưu 

đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;               

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;      

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH (Hth60). 

  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Huấn 
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