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THÔNG BÁO 

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ 
Về Công văn số 600-CV/BKTTW và Kế hoạch số 34-KH/BKTTW, 

ngày 12/7/2021 của Ban Kinh tế Trung ương  
----- 

 

  Sau khi nghiên cứu Công văn số 600-CV/BKTTW và Kế hoạch số 34-
KH/BKTTW, ngày 12/7/2021 của Ban Kinh tế Trung ương về tổ chức Hội 
nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ 
Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”; Thường trực Tỉnh uỷ có ý kiến 
như sau: 

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

- Chỉ đạo cập nhật, bổ sung thông tin vào Báo cáo tổng kết thực hiện 
Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị theo yêu cầu 
của Ban Kinh tế Trung ương; dự thảo văn bản gửi về Thường trực Tỉnh uỷ 
(qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước ngày 25/8/2021. 

- Chỉ đạo tổ chức tổng kết và dự thảo báo cáo kết quả hội nghị tổng kết 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo yêu cầu của Ban Kinh tế Trung ương. 

- Chủ trì, chủ động lựa chọn và gửi giấy mời đến các thành phần của 
tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc; chuẩn bị Hội trường, tài liệu và các 
điều kiện cần thiết tại điểm cầu của tỉnh. 

 Văn phòng Tỉnh uỷ trân trọng thông báo để các đồng chí biết và 
thực hiện. 

(Gửi kèm bản phô tô Công văn số 600-CV/BKTTW và Kế hoạch số 34-
KH/BKTTW, ngày 12/7/2021 của Ban Kinh tế Trung ương). 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ, 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 
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