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Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

 Thực hiện 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 ,  

 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ các sở, ban ngành, Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan: 

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 86/KH-UBND 

ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương 

trình hành động số 29-CTr/TU ngày 02/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 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.  

 2. Căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương và chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này: Có trách nhiệm chủ động tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng 

điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, 

hiệu quả. 

 - Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, 

phân bổ và sử dụng các nguồn lực công khai, minh bạch, hiệu quả. 

 - Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh 

thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân 

dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. 

 - Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu lao động để giảm 

dần tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; đẩy 

mạnh việc đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn, 

người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác, gắn đào tạo với giải 

quyết việc làm. 

 - Phát triển mạnh hệ thống thông tin đại chúng, mở rộng cơ hội và tăng 

cường năng lực cho người dân tiếp cận thông tin, thụ hưởng các dịch vụ văn 
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hóa, vui chơi giải trí, có cuộc sống tinh thần lành mạnh nhằm nhanh chóng tái 

tạo, phát triển năng lực làm việc và khả năng sáng tạo của mỗi người. 

  - Đẩy mạnh quá trình trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các 

đơn vị, tổ chức sự nghiệp công lập trong quản lý, sử dụng nguồn nhân lực. 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tư vấn, giám sát độc lập, trong 

đó có giám sát cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng công trình; kiểm soát chặt 

chẽ suất đầu tư, rút ngắn tiến độ thực hiện để đưa vào khai thác sử dụng và 

quản lý có hiệu quả. 

 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương pháp quản 

lý hiện đại trong tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực cơ 

sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội. 

 - Tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện để xây dựng Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. 

 2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan:  

 - Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách tăng cường huy động nguồn lực 

đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tham gia đầu tư phát triển cơ sở vật chất và 

hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Định kỳ 5 năm rà soát, cập nhật về thực trạng quản lý, khai thác, sử 

dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế thuộc tỉnh quản lý. 

 - Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu 

hạ tầng, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, đấu thầu, bảo đảm hài 

hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng kết cấu hạ tầng. Khẩn 

trương hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 

07/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận số 65-KL/TU ngày 

25/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục thực 

hiện quyết liệt, sớm hoàn thành các công trình, dự án quan trọng của tỉnh đi 

vào hoạt động, tạo nền tảng tiếp cận, nắm bắt cơ hội Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư, hạ tầng kinh tế số. 

 - Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau khi 

có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm thu hút các nguồn lực đầu tư 

phát triển kinh tế - xã hội.  

 - Tăng cường công tác thẩm định đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư 

công, loại trừ ngay từ khâu thẩm định các dự án kém hiệu quả về kinh tế - xã 

hội. 

 - Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, chấm dứt đầu tư các dự án 

kém hiệu quả, tập trung, ưu tiên đầu tư các công trình có tính cấp bách, quan 

trọng, các công trình kết cấu hạ tầng bảo đảm tính đồng bộ, tính kết nối nhằm 

phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. 
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 2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  

 - Rà soát diện tích và tình hình đất đã giao cho các chủ sử dụng, nhất là 

doanh nghiệp nhà nước; xử lý triệt để bất cập trong quản lý, sử dụng đất của 

các công ty nông, lâm nghiệp, nhất là tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, 

chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn, giao khoán trái pháp luật. 

 - Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm nguồn nước, 

đất, không khí, việc khai thác tài nguyên không phép, trái phép. 

 2.3. Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư: 

 - Đảm bảo bố trí không dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước cho hoạt 

động sự nghiệp bảo vệ môi trường theo đúng Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg 

ngày 22 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Huy động tối đa nguồn vốn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động xử lý ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa lĩnh 

vực môi trường theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 

của Chính phủ. 

 - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc lập, phê duyệt phương án 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; 

tổ chức rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cập nhật thông tin sắp xếp nhà, 

đất vào phần mềm do Bộ Tài chính xây dựng, vận hành. 

 - Chủ động rà soát toàn bộ tài sản công thuộc phạm vi quản lý; trên cơ sở 

đó thực hiện việc khai thác tài sản công hiệu quả, tạo nguồn thu cho ngân sách 

nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí. 

 2.4. Sở Xây dựng: Tham mưu xây dựng và công khai quy hoạch xây 

dựng và phát triển đô thị; trên cơ sở đó lập danh mục để ban hành theo thẩm 

quyền. 

 2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện rà soát hồ sơ quản lý, sử 

dụng đất đai của các đối tượng sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 

đai. Trên cơ sở đó thực hiện thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất theo đúng 

chế độ quy định, hạn chế thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai. 

 3. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Tuyên Quang, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên cùng Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về nâng 

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

kinh tế; đổi mới công tác quản lý và phương thức hoạt động của các đoàn thể, 

các tổ chức quần chúng, xã hội, nghề nghiệp… trong phát triển nguồn lực; tích 

cực phối hợp, tạo sự đồng thuận cao, đồng thời tăng cường giám sát xã hội, bảo 

đảm vai trò giám sát của cộng đồng, phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức 
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xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương 

theo luật định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                (Báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh               

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh      

- UBMT Tổ quốc tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH (Hth80). 
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