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V/v tăng cường tính chủ động thực hiện
Kế hoạch số 38-KH/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kỉnh gửi:
Ũ Nổ! Vu

TítviH

MẬu G^ngỊ

- Các đằng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các ban xây dựng đảng tình,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ngành, Mặt trận và đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy và tương đương.

Qua thời gian thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TƯ ngày 07/3/2017 của Ban
Thường vụ Tỉnh:..ủy ,về tổ chức sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác, các nghị
quyết, cHl thị cuà Trung ương, của Tỉnh ủy trong năm 2017, các cấp ủy, chính
quyền ỷà địa pftơng\á&kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện khá tốt các nội
dung, rihiệm ỵÍỊ fốủa k Ị ỉtbạch; nhiều chỉ thị, nghị quyết đã được sơ kết, tổng kết
đánh giá- .cung cấp ứíem nhiều cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để công tác
lãnh đạo, chỉ đặõ của:Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tốt hơn trong thời
gian tới.
Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị thiếu tính chủ động, thực
hiện chưa kịp thời các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch... Từ đó, công
tác tham mưu phục vụ cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết gặp một số khó khăn nhất
định, nội dung chuẩn bị chưa đạt yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian theo quy định,
gây khó khăn cho công tác thẩm định,...
Nhằm kịp thời khắc phục hạn chế trên và chủ động trong công tác chuẩn
bị, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ban xây dựng đảng tỉnh, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện một
số công việc sau:
1.
Bám sát Quy chế, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch số 38-KH/TU,
trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị tích cực chủ động tham
mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
tổ chức sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác, các nghị quyết, chỉ thị của Trung
ương, của Tỉnh ủy trong năm 2017 đảm bảo kịp thời, đúng kế hoạch đề ra.
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2. Các cơ quan, đơn vị tham mưu đầy đủ nội dung sơ, tổng kết các văn
bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đánh giá sâu, sát những ưu điểm, hạn chế,
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng, giải pháp thực
hiện thời gian tới.
3. Tăng cường công tác phối hợp, nghiên cứu sâu chuyên môn, thường
xuyên trao đổi thông tin, kịp thòi tham mưu có chất lượng những nội dung liên
quan đến nhiều ngành, lĩnh vực để việc sơ, tổng kết đạt kết quả tốt nhất.
4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung và thời
gian tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 'Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh trong tổ chức sơ, tổng kết các các nhiệm vụ công tác, các nghị
quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 38-KH/TƯ của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
Nơi nhân:
-Như trên,
- Phòng KT-XH (VPTU),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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