
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 4681/UBND-TH  Tuyên Quang, ngày 11 tháng 11 năm 2022 

V/v thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP  

ngày 04/11/2022 của Chính phủ 
  

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;  
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2022 của 

Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022;  

 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

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

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả 

chỉ đạo điều hành và chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo 

của Chính phủ tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022. Trong đó, tập 

trung thực hiện tốt những công việc cụ thể sau: 

1.1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong điều hành, đề cao trách nhiệm người 

đứng đầu; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, đoàn kết, 

thống nhất, nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, quyết tâm hành động 

cao nhất để vượt qua khó khăn, thách thức; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động, 

phát huy hiệu quả mọi nguồn lực. 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

trong các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc 

hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nỗ lực phấn đấu 

cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022. Chuẩn bị đúng tiến độ, bảo đảm 

chất lượng các Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch, các nội dung trình xin ý kiến 

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

các kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Khẩn 

trương tham mưu hoàn thành các nội dung trong Chương trình công tác của Ủy 

ban nhân dân tỉnh năm 2022.  

1.2. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19; tăng cường vận động người dân, đặc biệt đối tượng học sinh, sinh 

viên tham gia tiêm chủng vắc - xin phòng bệnh. Triển khai thực hiện Văn bản số 

4659/UBND-THVX ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ về việc bảo đảm thuốc, 

trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; không để 
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tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở các cơ sở khám 

chữa bệnh. Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện quyết liệt các 

giải pháp để hoàn thành tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được giao năm 2022.  

1.3. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

3849/UBND-THVX ngày 21/9/2022 về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg 

ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc  đẩy tăng trưởng 

và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Công điện số 79/CĐ-TTg ngày 

27/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

về chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2022, đầu năm 

2023, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, trong nước để chủ 

động phân tích, dự báo, kịp thời điều hành, đề xuất các giải pháp phù hợp để 

ứng phó với các vấn đề phát sinh. 

Theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả; chủ động triển khai 

chương trình bình ổn giá cả, thị trường, nhất là những tháng cuối năm 2022 và 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; tăng cường hỗ trợ kết nối, tiêu thụ 

hàng hóa trong tỉnh. Thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nhất là các 

mặt hàng đáp ứng nhu cầu cuối năm; tăng cường dự báo, chủ động điều tiết hiệu 

quả nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất điện, hoạt động kinh 

doanh, sinh hoạt của người dân. Triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 

4628/UBND-KT ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường 

công tác quản lý đối với mặt hàng xăng dầu; tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt 

động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc cung ứng 

xăng dầu được thông suốt, liên tục; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 

đối với các hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng, không để gây 

bất ổn thị trường, giá cả. 

1.4. Tập trung giải ngân cao nhất kế hoạch vốn ngân sách năm 2022 được 

giao. Triển khai thực hiện Công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công những tháng cuối năm 

2022 và đầu năm 2023. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn 

bản số 3813/UBND-ĐTXD ngày 19/9/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 

124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022; Văn bản 

4315/UBND-ĐTXD ngày 19/10/2022 về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg 

ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 

đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 

2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

Thực hiện kiểm tra, rà soát để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên 

bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp; sắp xếp thứ tự ưu tiên khởi 

công mới các dự án trong năm 2023; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để 



 

 

3 

hoàn thành thủ tục đầu tư, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện dự án, nâng 

cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án để có thể triển 

khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023; tập trung hoàn thành các dự án quan trọng 

của tỉnh, tạo động lực phát triển. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ 

thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ 

tục đầu tư dự án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập kế 

hoạch từ khâu lập, thẩm định, phân bổ, thông báo kế hoạch cho từng chương trình, 

dự án. 

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Văn bản số 4131/UBND-ĐTXD ngày 10/10/2022 về việc thực hiện Chỉ thị số 

17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, 

hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025. 

Tập trung triển khai thực hiện đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm kịp thời, đúng theo trình tự, thủ tục quy 

định của Luật Đầu tư công và bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. 

1.5. Quyết liệt thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Tiếp tục 

thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển 

khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; văn bản số 

4436/UBND-TH ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 

Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 26/10/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết 

luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban 

Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa 

phương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022. Thực hiện báo cáo kết quả tình 

hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tổng hợp trước ngày 20 hàng tháng. 

1.6. Tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo 

đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. 

Chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách 

đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm, đầy đủ. Tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin thị trường, tâm lý 

của người dân và doanh nghiệp. 

1.7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại 
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hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tập trung đấu tranh phòng, 

chống tội phạm.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp để 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giải ngân vốn đầu tư công theo yêu cầu 

của Chính phủ tại Nghị quyết nêu trên, chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, Ngành 

Trung ương bảo đảm kịp thời, đúng quy định.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Văn bản này; 

thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh, 

vượt thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tinh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;               
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    
- Như trên (thực hiện); 
- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh, 
 Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH (Hth65). 

  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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