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- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng
ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ngày 22/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 882-CV/TU
yêu cầu các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), năm (trước ngày
15/12) báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương về đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả. Song đến nay, mặc dù đã quá thời hạn báo cáo theo định kỳ 6 tháng,
nhưng Ban Tổ chức Tỉnh ủy vẫn chưa nhận được báo cáo của địa phương, đơn vị.
Vì vậy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu địa phương, đơn vị nghiêm túc thực
hiện Công văn số 882-CV/TU ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
khẩn trương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-KH/TƯ
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 84-KH/TU
ngày 27/4/2018 và Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 07/5/2018 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, về Ban Tổ chức Tỉnh ủy chậm nhất trước ngày 22/6/2018 để tổng
hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Trung ương theo đúng thời
gian quy định./.
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