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Số:            /UBND-TH1 
V/v đôn đốc rà soát các công 

việc chuẩn bị tổ chức Đại hội 

Đảng bộ tỉnh 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

               Vĩnh Phúc, ngày      tháng        năm 2020 

Kính gửi:   

- Các Sở, ngành: Văn hóa – TT&DL; Giao thông VT; Xây 

dựng; Y tế; Tài chính; Kế hoạch và ĐT; Thông tin và TT;  

- Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh;  

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài phát thanh và Truyền hình;  

- Điện lực Vĩnh Phúc. 

 Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại văn bản số 3598-CV/TU ngày 

21/08/2020 về việc rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ 

tỉnh (Sao gửi kèm theo văn bản này); 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, UBND các 

huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị (Như kính gửi) thực hiện, như sau: 

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy tại mục 2 văn bản số 

3598-CV/TU nêu trên, cụ thể: Rà soát, kiểm điểm tiến độ các công việc được 

phân công tại Kế hoạch số 02-KH/TBTTTCPV ngày 31/3/2020 của Tiểu ban 

Tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020- 2025; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND 

tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh số 6370/UBND-TH1 ngày 20/8/2020 

và văn bản số 6456/UBND-TH1 ngày 24/8/2020 về tổ chức các hoạt động  tuyên 

truyền chào mừng và công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 (Đối với Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh theo phương 

án riêng đã được phê duyệt). 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, cùng các Sở ngành và UBND các huyện, thành 

phố rà soát các khoản chi phục vụ đại hội bảo đảm đúng nhiệm vụ được giao; việc 

mua sắm trang thiết bị, dụng cụ...chỉ được mua sắm theo đúng nội dung, mức chi, 

cấp đúng đối tượng được trang bị, tuân thủ tuyệt đối các quy trình, thủ tục pháp 

luật quy định; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phải tận dụng giữ nguyên 

toàn bộ hệ thống pano, biển bảng, đèn trang trí…(chỉ thay thế khi bị hỏng) hiện 

đang tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, để thực hiện tuyên truyền chào mừng 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, hướng đến Đại 

hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bám sát các mục tiêu chi theo hướng dẫn 

của Trung ương, thực hiện chủ trương tiết kiệm theo đúng tình thần chỉ đạo của 



Bộ Chính trị tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2020 là: Thiết thực, chất lượng, hiệu 

quả, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực;  

3. Thực hiện báo cáo nhanh: Thủ trưởng các Sở, ban ngành, UBND các 

huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị (Như kính gửi) báo cáo UBND tỉnh tiến 

độ kết quả thực hiện, đến ngày 10/9/2020. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- TTTU (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- CV TH1; 

- Lưu VT.  

 

   TL. CHỦ TỊCH 

    CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
   Bùi Hồng Đô 
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