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THÔNG BÁO 

Phân công thực hiện kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy 
 

Thực hiện Kết luận số 803-KL/TU ngày 11/7/2018 của Tỉnh ủy về kết 
luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công 
thực hiện các nội dung sau: 

1. Đồng chí Trịnh Tiến Duy - Phòng Nội chính 

- Tham mưu việc UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.  

- Tham mưu việc UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng chuẩn bị kỹ Đề 
án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và 
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố; đảm bảo 
Đề án khi đưa vào thực hiện đạt được hiệu quả cao, hạn chế  thấp nhất các 
vướng mắc phát sinh. Hoàn thiện dự thảo Đề án trình Ban thường vụ Tỉnh ủy 
trong tháng 9/2018. 

2. Đồng chí Bùi Minh Bắc, Phòng Nội chính  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định cử cán bộ, công chức thuộc 
đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức 
Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp khóa VII năm 2018. 

3. Đồng chí Phương Văn Du, Phòng Nội chính 

Tham mưu việc UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Thường trực 
Ủy ban MTTQ tỉnh nghiên cứu, đưa nội dung tổ chức Đoàn Ủy viên Ủy ban 
MTTQ tỉnh đi công tác nước ngoài vào Chương trình công tác đối ngoại năm 
2019 của tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công tác nước ngoài.  

4. Đồng chí Lộc Tiến Huy, Phòng Kinh tế tổng hợp 

Tham mưu việc UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ 
xây dựng 02 phòng học tại điểm Trường Tà Pịac xã Hoàng Việt, huyện Văn 
Quan số tiền là 500.000.000 đồng theo quy định.  

5. Đồng chí Vũ Quang Khánh, Phòng Kinh tế chuyên ngành 

Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất kinh doanh gỗ dán. 
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Yêu cầu Lãnh đạo phòng và các chuyên viên chủ động thực hiện nhiệm vụ 
đã được phân công, hoàn thành xử lý, giải quyết các công việc nêu trên. Các Phó 
Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM; 
- Lưu: VT, TH. 
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