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Kính gửi: Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại các huyện ủy, 

thành ủy và kết quả duyệt Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia tại Hội nghị 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ thứ 55, cho thấy: Trong quá trình xây dựng dự thảo văn 

kiện đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của một số đảng bộ huyện, thành phố việc xác 

định hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội cũng như mức 

phấn đấu đối với một số chỉ tiêu cụ thể còn có nội dung chưa bám sát hệ thống chỉ 

tiêu chủ yếu của tỉnh, chưa bảo đảm tính phấn đấu, phù hợp trên cơ sở mặt bằng 

chung. 

Để bảo đảm hệ thống chỉ tiêu của các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 

2025 được xây dựng hợp lý, phù hợp với các chỉ tiêu chung của tỉnh; Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu và 

hướng dẫn các huyện, thành phố, các nội dung sau: 

- Hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội huyện, thành phố. 

- Thông báo chỉ tiêu hướng dẫn đối với một số chỉ tiêu cần thiết để bảo đảm 

thực hiện chỉ tiêu tổng thể của tỉnh (các huyện, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể 

xây dựng mức phấn đấu của huyện, thành phố bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu hướng 

dẫn). 

Đề nghị Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện và thông 

báo đến các huyện, thành phố xong trước ngày 05/6/2020. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 
- Các huyện ủy, thành ủy, 
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 
 
 
 
 
 

Hoàng Văn Nghiệm 
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