
ỦY  BAN NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số  176  /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

          Tuyên  Quang, ngày  15  tháng 10 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ  Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021-2030; 

Thực hiện Công văn số 3759/BNV-CCHC ngày 02/8/2021 của Bộ Nội vụ 

về việc hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2030,  

 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến 

triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 

và Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới 

Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, từ đó xác định rõ những kết quả 

đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và 

đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục. 

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021-2030; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền 

điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. 

- Tổ chức Hội nghị phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh. 
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II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

1. Báo cáo đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020. 

2. Triển khai đầy đủ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 

23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

3. Triển khai Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền 

điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030.  

4. Các cơ quan, đơn vị phát biểu thảo luận. 

(Có Chương trình hội nghị kèm theo) 

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ 

1. Thời gian tổ chức: ½ ngày19/10/2021 (Bắt đầu từ 8giờ 00 phút). 

2. Hình thức: Tổ chức Hội nghị trực tuyến. 

3. Địa điểm, thành phần 

3.1. Tại điểm cầu Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm các đại biểu:  

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban 

Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng 

Tỉnh ủy;  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh; 

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở Tài chính; 
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- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Giám đốc Công an tỉnh; 

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; 

- Giám đốc Bưu điện tỉnh; 

- Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

và công chức phòng cải cách hành chính của Sở Nội vụ, chuyên viên Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Viễn thông Tuyên Quang, Viettel Tuyên Quang; 

- Phóng viên: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

3.2. Tại điểm cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, gồm các đại biểu: 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành; 

- Cán bộ, công chức có liên quan công tác cải cách hành chính của cơ 

quan, đơn vị (do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triệu tập). 

3.3. Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân huyệ n, thà nh phố , g ồm c ác 

đại biểu: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn và cán bộ, công chức 

tham mưu công tác cải cách hành chính của đơn vị; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

 4. Tài liệu Hội nghị được đăng tải trên hệ thống quản lý họp và gửi nhận tài 

liệu tại địa chỉ: tuyenquang.tailieuhop.vn 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất tại Điểm cầu của các cơ 

quan, đơn vị để tổ chức tốt Hội nghị trực tuyến, đảm bảo phù hợp với tình hình 

phòng, chống dịch Covid-19. 
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- Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi Trường; Chánh Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bưu điện tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Sơn Dương chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị (Nội dung này đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao thực hiện tại Công văn số 3766/UBND-NC ngày 

05/10/2021). 

- Tại điểm cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố treo maket:  

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH 

CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030 

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 10 năm 2021 

 

2. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Báo cáo 

đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2016-2020; chuẩn bị các nội dung và tổng hợp bài Tham luận của các cơ quan, 

đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 17/10/2021. 

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan 

chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội nghị trực tuyến, đảm bảo phù hợp với 

tình hình phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các nội dung, điều kiện về cơ sở 

vật chất để tổ chức tốt Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, đảm bảo phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì kết nối Hội nghị truyền hình trực 

tuyến của tỉnh đến điểm cầu của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, 

bảo đảm thông suốt, liên tục, hiệu quả. 

5. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Thực hiện thông tin, tuyên truyền về Hội nghị trực tuyến triển khai 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và Đề án đẩy 

mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền 

số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; Kế hoạch này thay cho Giấy mời. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị cử đại biểu 

dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo quy định./.  

 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy;                báo cáo 

- Thường trực HĐND tỉnh;         

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các Ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh, BHXH tỉnh, Cục Thuế tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- TTXTĐT tỉnh, Bưu điện tỉnh, HHDN tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Báo TQ, Đài PT&TH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng QT-TV, HC-TC; (phục vụ) 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Sơn 
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