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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Số: 349/QĐ-UBND 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện 

 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều và Phục lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 

ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 

thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 

năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số        

549/SKH-THKHQH ngày 30 tháng 3 năm 2022; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung đánh giá tình hình 

thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(sau đây gọi tắt là Khung đánh giá) để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, 

thành phố trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các Sở, ban, ngành: 

- Có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy 

định trong Khung đánh giá ban hành theo Quyết định này thuộc nhiệm vụ của 

ngành, lĩnh vực được phân công, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 

tháng 12 hằng năm và cập nhật, bổ sung gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

20 tháng 3 năm tiếp theo. 

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh 

vực được phân công trong trường hợp cần thiết, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Phân công các phòng, ban trên địa bàn thực hiện các chỉ tiêu trong 

Khung đánh giá ban hành theo Quyết định này; định kỳ hằng năm, 5 năm đánh 

giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

- Xây dựng Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội hằng năm và 5 năm cấp huyện trên cơ sở Khung đánh giá và hệ 

thống chỉ tiêu cấp huyện. 

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn 

trong trường hợp cần thiết, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh.  

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì tổng hợp số liệu của Khung đánh giá trong quá trình đánh giá kết 

quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; trên cơ sở đó, kịp thời đề 

xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực 

hiện, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành 

phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, tổng hợp số liệu 

trong Khung đánh giá, bảo đảm sự kết nối, liên thông, kịp thời phục vụ sự chỉ 

đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban 

nhân dân huyện, thành phố. 

- Tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chỉnh, bổ sung Khung 

đánh giá, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

- Chủ trì  hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

Quyết định này.  
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng 

cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư            (Báo cáo) 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành; 
- Huyện uỷ, Thành uỷ; 
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã 
hội tỉnh; 
- UBND huyện, thành phố;  
- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH. 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                          Nguyễn Văn Sơn 
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