
      

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 
* 

Số 1846 - CV/TU 
Đề xuất nội dung đưa vào  

Chương trình trọng tâm của  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 
         

                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

               Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2019 

                 

  Kính gửi: - Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

   - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

   - Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. 

 
 

Để xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề 

nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, 

ban cán sự đảng, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu, đề 

xuất những nội dung thực sự cần thiết đưa vào Chương trình năm 2020, trong 

đó tập trung: 

(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. 

Lưu ý: 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. 

Văn bản gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước 

ngày 20/11/2019. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, tham mưu Chương 

trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020, báo cáo 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/12/2019. 

Nơi nhận:      
- Như trên,    

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,                                                               

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                            
       

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
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