TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
*

Đ Ả N G C Ộ N G SẢ N V IỆ T N A M
Quảng Trị ngày thảng 6 năm 2018

SỐ Ổ 3Ĩ -CV/TU
V/v rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các
Thông bảo kết luận, văn bản chỉ đạo của
Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Kỉnh gửi: - Ban cán sự Đảng UBND tỉnh,
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ,
- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh,
- BTV các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc.

Để nắm tình hình, tiến độ và kết quả triển khai thục hiện các Thông báo kết
luận, vãn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ (ban hành từ đầu
năm 2018), Thường trực Tỉnh uỷ có ý kiến chỉ đạo như sau:
- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình, kết quả
thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy.
- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc báo cáo tình
hình, kết quả thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực
Tỉnh ủy.
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban M ặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị-x ã hội cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả triển khai
thực hiện các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh
uỷ.
Báo cáo tập trung vào việc thực hiện các văn bản sau: Chương trình công tác
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; K ầ luận số 78-KL//TU, ngày 5/12/2017 của
Tỉnh ủy; các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tại các
phiên làm việc vói các địa phương, đơn vị; Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy chủ
trì Hội nghị các Ban chỉ đạo, các Hội nghị giao ban trong 6 tháng đầu năm 2018. Báo
cáo cụ thể những việc đã triển khai thực hiện, tiến độ, kết quả; những việc chưa triển
khai và phương hướng thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; kiến nghị, đề xuất,
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Báo cáo gửi về B an Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước
ngày

25/6/2018

(đề

nghị

gửi

bản

điện

tử

qua

địa

chỉ:

Lethithuvphưong@ qưangtri.gov.vn.
Giao Tổ rà soát của B an Thường ụ Tỉnh ủy tổng hợp, rà soát, xây dựng
Báo cáo trình B an Thường vụ Tỉnh ủy./.

Nơi nhân
- Như trên,
- TTTU (b/c),
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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