
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 2368/UBND-TH  Tuyên Quang, ngày 24 tháng 6 năm 2022 

V/v tham mưu triển khai thực hiện  

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 
05/5/2022 của Bộ Chính trị 

 
 

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

 

  Thực hiện Văn bản số 1342-CV/TU ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tham mưu thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 
05/5/2022 của Bộ Chính trị (Được gửi liên thông trên Hệ thống quản lý văn bản); 

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính 
trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; 

 Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

   1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn: 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 15-
NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham 
mưu văn bản chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính 

trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045. 

    2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan: 

 - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện khoản 1 công văn này. 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW 
của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm đúng quy định và thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    
- Như trên;  
- CVP UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH (Hth60). 

  

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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