
1 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Số:               /UBND-TH1 
V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị  

nội dung báo cáo Tỉnh ủy. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng     năm 2020 

                      Kính gửi:  

 - Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại các văn bản: Số 73-CV/TU ngày 

16/11/2020 về hoàn thiện các nội dung sau Hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành 

đảng bộ tỉnh khóa XVII; Số 75-CV/TU ngày 16/11/2020 về việc đăng ký nội 

dung chương trình làm việc toàn khóa XIII và chương trình làm việc của Bộ 

chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Số 76-CV/TU ngày 17/11/2020 về việc rà soát, 

báo cáo các lĩnh vực, công việc còn tồn tại; Số 77-CV/TU ngày 17/11/2020 về 

việc chuẩn bị các nội dung báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Sao gửi kèm 

theo công văn này các công văn nêu trên); 

UBND tỉnh chỉ đạo và yêu cầu thực hiện, như sau: 

1. Về thực hiện văn bản số 73-CV/TU ngày 16/11/2020 về hoàn thiện 

các nội dung sau Hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVII

 Trên cơ sở dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh kèm theo công văn số 341-CV/BCS ngày 05/11/2020 của Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh + Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2020-2025- Lần 1 - tháng 11/2020 (Sao gửi kèm theo công văn này); 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và cấp mình có trách nhiệm rà soát lại và 

đề xuất điều chỉnh, bổ sung ... các nội dung có liên quan gửi báo cáo về Văn 

phòng UBND tỉnh, chậm nhất là ngày 22/11/2020 (Gửi trước file.doc về Email: 

Tienndvp@mail.com). 

2. Về thực hiện văn bản số 75-CV/TU ngày 16/11/2020 về việc đăng ký 

nội dung chương trình làm việc toàn khóa XIII và chương trình làm việc 

của Bộ chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và văn bản số 76-CV/TU ngày 

17/11/2020 về việc rà soát, báo cáo các lĩnh vực, công việc còn tồn tại 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

nghiên cứu kỹ văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy nêu trên, rà soát và tổng hợp đề xuất 

gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, chậm nhất là ngày 22/11/2020.  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh chậm nhất là ngày 24/11/2020 (Gửi trước file.doc về Email: 

Tonghopvp@gmail.com). 
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3. Về thực hiện văn bản số 77-CV/TU ngày 17/11/2020 về việc chuẩn 

bị các nội dung báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành căn cứ quy chế làm việc số 05-QC/TU 

ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy+Công văn số 7978/UBND-TH1 ngày 22/10/2020 

của UBND tỉnh gửi kèm theo Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 22/10/2020 của 

Thường trực HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện 

hồ sơ, tài liệu đề xuất Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phê duyệt trình Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, xong trước ngày 28/11/2020.  

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm 

vụ được giao nêu trên, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (B/c); 

- Như kính gửi; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- CV NCTH VP UBND tỉnh (đôn đốc); 

- Lưu: VT. 
                               

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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