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  Kính gửi:     
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 
             

 

Thực hiện Văn bản số 1846-CV/TU ngày 23/10/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc đề xuất nội dung đưa vào chương trình trọng tâm của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 (Văn bản gửi kèm theo qua hệ thống gửi nhận văn 

bản điện tử); 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh giao: 

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố, thị xã đề xuất các nội dung đưa vào chương trình 

trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 theo yêu cầu của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên1, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 06/11/2019. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đôn đốc, tổng hợp, tham mưu Văn bản đề 

xuất các nội dung đưa vào chương trình trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

năm 2020; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/11/2019./.   
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng, các Phó VP; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, TH1. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

   Nguyễn Duy Nghị 
 

                                                 
1
 Lưu ý:  

- Các nội dung đề xuất là những nội dung thực sự cần thiết và tập trung vào: (1) Các chương trình, đề án, 

nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; (2) Những vấn đề lớn, quan trọng của địa 

phương, đơn vị; (3) Đăng ký làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (4) Đề xuất tổ chức sơ 

kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến ngành, địa phương. 

- Các nội dung đề xuất phải cụ thể, nêu rõ nội dung, thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền xem xét của 

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; không đề xuất các nội dung đã có trong Chương trình công tác 

toàn khóa của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
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