
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:  410/QĐ-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày  02 tháng 5 năm 2013 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động  

cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang 
 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động cải thiện Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2015; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cải 

thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi 

tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

2. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo: Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

3. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo 

- Giám đốc Sở Nội vụ. 

- Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Giám đốc  Sở Tài chính. 

- Giám đốc  Sở Xây dựng. 

- Giám đốc Sở Công Thương. 

- Giám đốc  Sở Giao thông Vận tải. 
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- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tuyên Quang. 

- Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Tuyên Quang. 

- Cục trưởng Cục thuế Tuyên Quang. 

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Tổng biên tập Báo Tuyên Quang. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 

- Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang. 

- Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp tại Chương 

trình hành động cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2013 - 2015 theo đúng quy định và đảm bảo hoàn thành các 

mục tiêu đã đề ra. 

Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp 

việc, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên Ban Chỉ đạo. Giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; hàng năm phối hợp với Sở Nội 

vụ đánh giá tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định. 

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó 

Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị theo nhiệm 
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vụ và thẩm quyền được giao; các ngành thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo 

chế độ kiêm nhiệm và theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

Điều 4. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan 

liên quan lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm và thực hiện quản lý, sử 

dụng theo quy định của Nhà nước. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

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

các đơn vị liên quan và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

N¬i nhËn:                                   
- Như Điều 5 (thực hiện); 

- Ban Chỉ đạo Tây Bắc; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;        Báo cáo 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; 

- Huyện uỷ, Thành uỷ thành phố; 

- HĐND các huyện, thành phố; 

- Phòng CN và TM Việt Nam -VCCI; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Các Trưởng, phó phòng NCTH; 

- Lưu VT-TH (Sơn 65).                                                                                                    

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

(đã ký) 

 

 

 

 

Chẩu Văn Lâm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


