
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 2163-CV/TU 

Tham  mưu chuẩn bị các nội dung 

      Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX 

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. 

- Các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội. 

 

Ngày 15/10/2019, Tiểu ban Văn kiện có Thông báo số 05-TB/TBVK 

phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Văn kiệnchịu trách nhiệm 

chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 

- 2025. Đến nay, Báo cáo chính trị đã được dự thảo lần thứ 6. 

Để chuẩn bị tốt tổng thể các nội dung và điều kiện đảm bảo phục vụĐại 

hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

yêu cầu các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, các thành viên 

Tiểu ban Văn kiệnrà soát các nội dung công việc được phân công theoThông 

báo số 05-TB/TBVK và Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 28/8/2019của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thờitham 

mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,tập trung một số nội dung sau: 

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy:Tham mưu dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Nội quy, 

Quy chế, Chương trình, Quy chế bầu cử trong Đảng, Kịch bản điều hành 

Đại hội Đảng bộ tỉnh gửi Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/4/2020.Phối 

hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu các văn bản liên quan đến công tác 

nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:Đôn đốc các địa phương, đơn vị gửi báo 

cáo góp ý,tham mưu dự thảoBáo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các 

văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của 

Đảng, gửi Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2020; dự thảo phân công chủ 

đề tham luận Đại hội của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng bộ trực 

thuộc,gửi Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/4/2020. Phối hợp Ban Dân vận 

Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu 

nước lập thành tích chào mừng Đại hộiđảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 

42-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp Ban Thi 

đua khen thưởng tỉnh tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh sơ kết, 

tổng kết các phong trào thi đua chào mừng Đại hội.Nắm tình hình dư luận 

của cán bộ, đảng viên và Nhân nhân trước thềm đại hội Đảng các cấp. 



3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Tỉnh 

ủytham mưu chỉ đạo, rà soát, xử lý các tồn đọng, phức tạp, nổi cộm, các vụ 

việc phát sinh tại địa phương, cơ sở trước đại hội Đảng các cấp; nghiên cứu  

quy định, hướng dẫn mới để tham mưu dự thảo Báo cáo thẩm tra tư cách đại 

biểu, Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,kịch bản điều hành bầu Ủy 

viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, gửi về Thường trực 

Tỉnh ủy trước ngày 10/6/2020.Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu văn 

bản liên quan đến công tác nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, 

ban hành trước ngày 10/4/2020. 

4. Văn phòng Tỉnh ủy: Tham mưu dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng 

bô ̣tỉnh lần thứ XIX , Thông tri triệu tập, Giấy mời, quà tặng đại biểu dự Đại 

hội, các bài phát biểu khai mạc, bế mạc Đại hội, gửi Thường trực Tỉnh ủy 

trước ngày 30/4/2020.Phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời tham 

mưu phương án chỉnh trang, nâng cấp địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ 

tỉnh, trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy nếu xét thấy cần thiết. 

5.Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội: 

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX theo lĩnh vực được giao, gửi 

Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 30/4/2020. 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tham mưu xây dựng 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX về lĩnh vực kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, gửi Văn phòng Tỉnh ủy trước 

ngày 30/4/2020. 

- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Tổ biên tập Văn kiện Đại hộitổng hợp, 

hoàn thiện dự thảo Chương trình hành độngthực hiện Nghị quyết Đại hội 

XIX, gửi Thường trực Tỉnh ủy trước ngày15/5/2020. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được phân công, triển khai thực hiện kịp thời, tiếp tục tham mưu các nội 

dung liên quan. Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên,             

- Các đ/c UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  

- Tổ Biên tập Văn kiện,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Trung Dũng 
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