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ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:  34  /TB-UBND Tuyên Quang, ngày  22  tháng  4 năm 2019 
 

 

 
 

THÔNG BÁO 

 Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 4 năm 2019 

 

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ 

tháng 4 năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì 

cuộc họp. 

Dự họp có đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân 

tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Thủ trưởng sở, ban, ngành; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Lãnh 

đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại kỳ họp, ý 

kiến thảo luận của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và đại biểu dự họp,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận: 

1. Biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước 

của tỉnh năm 2019; Số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo 

Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập của 

tỉnh năm 2019 

- Cơ bản nhất trí với dự kiến Biên chế công chức, số lượng người làm việc và 

chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong 

các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập của 

tỉnh năm 2019. Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, rà soát, đối 

chiếu các số liệu đảm bảo chính xác; hoàn chỉnh văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. 

- Các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục 

vị trí việc làm để làm căn cứ xây dựng và hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng, tiếp 

nhận công chức, viên chức; hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 

4 năm 2019. 
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2. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, 

điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương 

thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh trình tại cuộc họp, giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp thu ý 

kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. Lưu ý: Rà soát thêm các quy định của Nhà nước và thực tế 

của tỉnh để đề xuất đúng quy định và khả thi. 

3. Về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2019  

Cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

xây dựng trình bày tại cuộc họp.  

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc 

họp hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo xin ý kiến 

Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/4/2019. Trong đó lưu ý một số nội dung sau; 

- Về thời gian tổ chức: Cơ bản nhất trí với Phương án 2. 

- Nghiên cứu, đề xuất mời thêm một số địa phương đại diện các vùng miền 

có “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” để tham gia lễ hội. 

- Xem xét tính phù hợp và khả thi việc tổ chức Hội chợ thương mại cùng 

dịp lễ hội.  

- Các hoạt động phụ trợ: Xem xét tổ chức sự kiện văn hóa tại huyện Na 

Hang và Lâm Bình, góp phần giới thiệu, quảng bá Danh lam thắng cảnh quốc 

gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình. 

- Có các giải pháp huy động sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, khách sạn, nhà hàng trong và ngoài tỉnh trong 

việc chia sẻ, đồng hành với tỉnh tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình 

diễn "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia" năm 2019. 

- Phân công rõ trách nhiệm của một số sở, ban, ngành, địa phương trong 

việc tổ chức thực hiện; trong đó lưu ý giao nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân 

dân thành phố Tuyên Quang trong việc chuẩn bị xe mô hình đèn Trung thu tham 

gia diễn diễu (đảm bảo có tính nghệ thuật cao, kích thước phù hợp...); các địa 

phương tổ chức tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của 

địa phương; mời các doanh nghiệp địa phương tham gia cung ứng, giới thiệu, 

bán quà lưu niệm, sản vật đặc sắc của địa phương. 



3 

 

4. Chính sách khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục mầm non ngoài 

công lập. 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, chủ 

trì phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu các quy định của Nhà 

nước để tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách cho phù hợp. Trong đó lưu ý: 

Nghiên cứu đề xuất các chính sách để thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo 

dục mầm non ngoài công lập, thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ huy động trẻ đến 

trường theo Kế hoạch, Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trong đó 

bổ sung nội dung đề xuất chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non công lập 

thành cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở những nơi có điều kiện xã hội 

hóa cao (khu vực đô thị); đồng thời khuyến khích thành lập mới cơ sở giáo dục 

mầm non ngoài công lập (nhóm trẻ) đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 

khó khăn phù hợp với đặc trưng vùng, miền. 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch huy 

động trẻ đến trường để thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, làm rõ giải pháp, đề xuất kiến nghị cụ thể để đảm bảo thực hiện mục tiêu 

kế hoạch huy động trẻ đi nhà trẻ, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

10/5/2019 

5. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình tại 

cuộc họp, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến tham gia tại 

cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

6. Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản 

đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh quy định về 

số lượng cán bộ và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma 

túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình 

tại cuộc họp, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến tham gia 

tại cuộc họp hoàn chỉnh các văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định. Trong đó lưu ý đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu kỹ các quy định của Trung ương để 
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xây dựng cho phù hợp và khả thi; xem xét đề xuất các mức đóng góp, chế độ hỗ 

trợ, miễn, giảm đảm bảo sự tương đồng giữa người cai nghiện ma túy bắt buộc 

và tự nguyện; đề xuất rõ việc phân định nguồn kinh phí thực hiện của các cấp 

ngân sách theo quy định. 

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 

4 năm 2019; yêu cầu các ngành, các cơ quan khẩn trương tổ chức thực hiện và 

báo cáo đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:         
- Thường trực Tỉnh uỷ;  

- Bí thư Tỉnh ủy;              

- Thường trực HĐND tỉnh;    

- Đoàn ĐBQH Địa phương;     

- Chủ tịch UBND tỉnh;            

- Các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh;  

- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng HĐND tỉnh; 

- UBMT TQ và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành;  

- UBND huyện, thành phố; 

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Phòng THCB; Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các Trưởng, Phó phòng NCTH; 

- Các Chuyên viên UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH (Huy 100). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
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