
 

   

T!NH UY TUYEN QUANG DANG CQNG SAN WET NAM 
* 

S 639-C V/TU Tuyén Quang, ngày 25 tháng 8 nãm 2021 
V/v hQc tap, quán triêt, tuyên truyén 
và triên khai thcc hiên Ngh/ quyéf 

KInh gl'i: - Các ban dàng Tinh üy, 
- Các dãng doãn, ban can s,r dãng, 
- Ban Thng vii Tinh doàn, 
- Các huyn üy, thành üy, dãng üy tnrc thuc Tinh üy, 

D quán triêt sâu sc chi do cüa Tng BI thu Nguyn Phi Tr9ng trong bài 
phát biêu be mac Dai hi  dai  biêu toàn quc In thir XIII cña Dãng: "Khóng phái 
Di h(5i xong là coi nhw xong. Day chi là ma ä'á'u. Co lam ä'u'ci'c hay khóng, cO bié'n 
Nghj quyét thành hiçn thirc sinh dçng hay khOng, cO lam ra cia cãi vçt chat, mang 
iQi giàu cO và hgnh phzc cho N/ian dan hay khOng, &Iy m&i là thành cong thicc tA 
cia Dai hói. MuOn the, phái the chê hOa, ci th hOa Nghj quyét Dzi hói, cO 
chu-ong trInh, ké' hoach cy the, tit trén xung dithi, lãnh dao rát sáu sat, Cu the', 
quyét lit, kiém tra dOn dOc thzr&ng xuyên... " và tip tc th1rc hin tot vic tO chirc 
h9c tip, quán trit, phô biên, triên khai thirc hin Van kin Dai  hi Dãng các cp, 
nhim kS'  2020-2025, T/zwO'ng trrc Tinh üy dd trInh Ban T/urfrng vy Tin/i üy KI 
hoçich to ch&c H3i nghj hpc 41p, quán trit các nghj quyêt cüa Ban Chap hành 
Dà.ng b tinh, Ban Thu.r?ng vi Tinh üy; chucmg trInh, d an, k hoch cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye thirc hin Ngh quyét Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thur XIII cüa 
Dàng, Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu Bang b tinh l.n thur XVII. BOng th&i, Thung 
trrc Tinh üy yêu câu các ban dàng Tinh üy, các dàng doàn, ban can sir dàng, Ban 
Thuàng vi Tinh doàn, các huyn üy, thành üy, dàng uiy tnrc thuc Tinh iy thirc 
hin t& mt so ni dung sau: 

1- Tp trung lãnh dao, chi dao,  hoàn thin vic xây dirng các chucmg trInh, 
dé an, ké hoach dê the chê, ci the boa các muic tiêu, chi tiêu, nhim vu1, giâi pháp 
thirc hin Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu toãn quc 1n thu XIII cüa Bang, Nghj quyêt 

Dai hi  dai  biu Bang b tinh lan thu XVII và các nghj quyêt cüa Ban Chap hành 
Bang b tinh, Ban Thumg vi.i Tinh üy; chuong trInh, dê an, ké hoach cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye thirc hin Ngh quyêt Bai  hi  dai  biêu toàn quOc Ian thir XIII ciia 
Bang, Nghj quyt Dai  hi  dai  biêu Bang b tinh 1n thu xvii. Lu'u ': chuong 
trmnh, d an, k hoach  phài xác dnh dy dü, ci th mic tiêu, nhim vçi, giài pháp 
và phü hçp vói các van bàn chi do cüa tinh; phân công, phãn cap phãi rö rang, 1 
trinh thirc hin phâi phü hqp và sat vâi chüc nang, nhim v11, diêu kiin thurc té cüa 
co quan, dcm v, dja phumg; the hin sr quyêt tam, quyêt liêt, dôi mài, sang tao, 
dt phá, dam bào khà thi, thiêt thrc, hiu qua vâi tinh than "chz. tru-crng 1, chu-cnig 
trInh 10, hành d5ng 100"; huy dng ducic si.r vào cuc, tham gia cüa ca h thing 
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chInh tr, dông dáo can bô, dãng viên, Nhân dan vâ doanh nghip; day rnanh các 
phong trào thi dua yêu ni.rc; chñ tr9ng cong tác kiêm tra, giárn sat, dánh giá két 
qua thirc hin; khuyên khIch, dng viên, khIch lê, khen thuâng các tp the, cá 
nhan, to chc triên khai thi:rc hin nghiêm t11c, dat  két qua cao; nhãc nhO, chân 
chinh, xir I kjp thai nhQng t.p th, ca nhân thirc hin chua tOt; tang cithng cong 
tác tuyên truyên, phô biên Nghj quyt dn can b, dâng viên và các tang lOp Nhân 
dan, dam báo hiêu rö, nàm chãc dê tMng nht thirc hin, tao  sir chuyên biên manh 
me, thuc chit, hiu qua trong to chirc trin khai thirc hin Nghj quyt Dai  hi Dâng 
b các cap, nhim kS'  2020-2025 và nhüng nãm tip theo. 

2- Tng hgp, báo cáo tInh hInh triên khai thirc hin Nghj quyêt Dai  hi  dai 
biêu toàn quOc lan thu XIII cüa Dâng, Nghj quyt Dai  hi  dai  biu Dáng b tinh 
1n thtr XVII và các ngh quyêt cüa Ban Chip hành Dàng b tinh, Ban Thuèng vi 
Tinh üy; chiwng trinli, dé an, kê hoach cüa Uy ban nhân dan tinh ye thc hin 
Ngh quyt Di hi dai  biêu toàn quc Ian thr XIII cüa Dáng, Nghj quyt Dai  hi 
dai biu Dãng b tinh Ian thu XVII (vic th chirc phô bin, quán trit; vic xay 
dirng các chizo'ng trInh, kê hoach thirc hin...) và g1ri các chirong trinh, ke hoach 
thrc hin Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu toàn quc in thu XIII ci:ia Bang, Nghj quyêt 
Dai hi  dai  biêu Bang b tinE Ian thur XVII, các nghj quyêt cüa Ban Chap hãnh 
Bang b tinh, Ban Thu&ng vii Tinh üy; chuxcng trinh, dé an, k hoach cia Uy ban 
nhân dan tinh v thrc hin Nghj quyt Dai  hi  dai  biêu toàn quc ln thur XIII cia 
Bang, Nghj quyet Dai  hi  dai  biêu Bang b tinE In thir XVII ye Thirrng tnrc Tinh 
üy (qua Van phOng Tinh üy) trithc ngày 05/9/202 1 dê kiêm tra, theo dôi tmnh hInh 
triên khai, kêt qua th1rc hin. 

3- Giao Ban Tuyên giáo Tinh üy tip tVc  hrcng d.n, dOn dc các ban dáng 
TinE üy, các dãng doàn, ban can sir dáng, Ban Thuxèng vi TinE doàn, các huyn 
üy, thành üy, dáng üy trrc thuc Tinh üy t chuc h9c t.p, quán trit, phO biên, triên 
khai thirc hin Ngh quyt Dai  hi Bang b các cap, nhim kS'  2020-2025; khan 
truong chuân b, tham muru to chuc Hi nghj h9c tp, quán trit các nghj quyêt cüa 
Ban Chip hành Bang b tinh, Ban ThuOng vi TinE üy; tOng hqp, báo cáo Thii&ng 
trtrc Tinh üy, Ban Thu&ng vçi TinE i:iy theo quy djnh. 

Xin thông bao kiên chi dao  cüa Thtrôiig trirc TinE US'  dê thirc hin. 

Nai nhân: 
- Nhu trên, 
- ThrmgtrircTin1ny, 
- D/c Chanh, Phó Chãnh VPTU, 
- Chuyên viên VPTU, 
- Li.ru Van phông Tinh ui'. 

T/L BAN THU'€NG V!J 
CHANH VAN PHONG 
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