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V/v báo cáo tình hình tổ chức thực hiện
các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong
giai đoạn 2011-2016 và 2016-2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tham
mưu xây dựng báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận
của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy của UBND tỉnh trong giai đoạn 2011-2016
và 2016-2021 (tại văn bản số 173/CV-BCSĐ ngày 18/5/2021 của Ban cán sự Đảng
UBND tỉnh); Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn
trương rà soát, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận
của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là việc thể chế hóa thành chương trình,
kế hoạch,… của ngành, đơn vị, địa phương mình trong giai đoạn 2011-2016 và
2016-2021; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh),
đồng thời, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 25/5/2021.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo
cáo theo nội dung yêu cầu của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại văn bản nêu trên;
hoàn thành báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 27/5/2021.
Lưu ý, nội dung báo cáo tập trung làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế,
khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
những giải pháp đổi mới ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
(Gửi kèm văn bản số 173/CV-BCSĐ ngày 18/5/2021 của Ban cán sự Đảng
UBND tỉnh và các văn bản có liên quan)
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
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