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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc rà soát, đánh giá thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 

2017-2020; xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025 
 

Thực hiện yêu cầu rà soát, đánh giá thực hiện các cơ chế, chính sách của 

tỉnh giai đoạn 2017-2020; xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025 theo 

Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch số 04/CTr-UBND ngày 06/01/2021 

của UBND tỉnh và Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của Tỉnh ủy, Giám 

đốc sở yêu cầu Trưởng các phòng kịp thời triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Trên cơ sở Báo cáo số 468/BC-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh 

về đánh giá thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; 

phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025 và mục tiêu, nhiệm vụ 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020-2025, yêu cầu các phòng HCSN, TCDN, TCĐT và NSHX theo lĩnh vực 

được phân công tại Thông báo số 1429/TB-BGĐ ngày 24/4/2020 của Giám đốc 

Sở: Chủ trì, phối hợp với các phòng và các sở ngành, địa phương kịp thời rà 

soát, cập nhật và hoàn thiện Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện các cơ chế, 

chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; phương án thực hiện chính sách giai 

đoạn 2021-2025 gửi phòng Ngân sách trước ngày 12/4/2021 để báo cáo 

UBND tỉnh theo yêu cầu; trong đó, yêu cầu: 

- Cập nhật, hoàn thiện số liệu và nội dung đánh giá các cơ chế, chính sách 

của tỉnh giai đoạn 2017-2020 dự kiến đến hết năm 2021. Đồng thời, bổ sung kết 

quả thực hiện đối với những đề xuất của UBND tỉnh tại Báo cáo số 468/BC-

UBND ngày 04/12/2020. 

- Đối với những chính sách còn hiệu lực trong giai đoạn 2021-2025 đề nghị 

xem xét bãi bỏ: Nêu cụ thể lý do cần bãi bỏ và tổng hợp các văn bản của HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh cho chủ trương dừng thực hiện (nếu có). 

- Đối với những cơ chế, chính sách đang đề nghị sửa đổi, bổ sung, tích hợp 

để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục rà soát và đề nghị bãi bỏ đối 

với những chính sách không gắn với mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX hoặc không cần thiết phải tiếp tục 

thực hiện; Nêu cụ thể lý do, tính cần thiết đối với những chính sách đề nghị tiếp 

tục triển khai trong giai đoạn 2021-2025. 

(Chi tiết phân công theo phụ lục đính kèm) 

2. Phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan: Tổng hợp 

báo cáo Ban Giám đốc trước ngày 15/4/2021 và hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 19/4/2021. 



Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu; Giao phòng Ngân sách, Văn 

phòng sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Các phòng HCSN, TCDN, TCĐT, NSHX; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

  
  
 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Đồng 
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