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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX 

 

 

Thực hiện Văn bản số 3097/UBND-TH ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX; Để 

kịp thời triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu, Ban Giám đốc Sở giao 

trách nhiệm các phòng như sau: 

1. Các phòng HCSN, TCĐT, Giá CS, Văn phòng, TCDN, Thanh tra, 

NSHX: Trên cơ sở dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá 

XIX; các phòng bám sát phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ giải 

pháp chủ yếu, nhiệm vụ đột phá, chương trình trọng điểm tại dự thảo Báo cáo 

chính trị để cụ thể hoá thành nhiệm vụ, giải pháp, kèm theo khung nhiệm vụ các 

chương trình, đề án, chính sách phát triển của ngành (yêu cầu rõ nội dung, đơn vị 

chủ trì, phòng chủ trì, thời gian triển khai, thời gian hoàn thành) đưa vào Chương 

trình hành động; gửi Phòng Ngân sách trước ngày 26/5/2020. 

(Các Văn bản và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh 

khoá XIX được gửi trên Phần mềm quản lý văn bản và HSCV) 

2. Phòng Ngân sách: Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở tổng hợp 

chung theo yêu cầu của UBND tỉnh; tham mưu Ban Giám đốc, báo cáo UBND 

tỉnh và gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư trước ngày 30/5/2020. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện 

các nội dung đảm bảo tiến độ nêu trên. 

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Giám đốc; các PGĐ (để báo cáo); 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 
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