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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành 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 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/ 2019; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030";  

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ  số 

giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030; 

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; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 18/11/2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên 

Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

  

 Điều 1. Ban hành 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. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký,  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các ban, ngành thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     

- Văn phòng Chính phủ;  

- Bộ Nội vụ;                                     báo cáo 

- Thường trực Tỉnh uỷ;                       

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 2; (thực hiện) 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; (đăng tải) 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 
Nguyễn Văn Sơn 
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