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THÔNG BÁO 

Phân công chuẩn bị nội dung quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, 

kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

----- 

 Thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU, ngày 18/3/2020, Kế hoạch số 238 -

KH/TU, ngày 10/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán 

triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy phân công các đơn vị chuẩn bị nội 

dung và quán triệt học tập tại Hội nghị như sau: 

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

chuẩn bị và quán triệt các nội dung: 

- Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định 

hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030,  

tầm nhìn đến 2045; Chương trình hành động số 2188-CTr/TU, ngày 14/4/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ 

Chính trị. 

- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

2. Đảng ủy Công an tỉnh chuẩn bị nội dung quán triệt Chỉ thị số 41-

CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai 

đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng (Tài liệu mật). 

3. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh chuẩn bị nội 

dung và quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 07/4/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến lược bảo vệ an ninh 

quốc gia (Tài liệu tối mật). 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung quán triệt Chỉ thị số 44-

CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; phối 

hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Hội nghị. 
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Theo chương trình công tác tháng 5, Hội nghị quán triệt dự kiến được tổ 

chức vào sáng ngày 29/5/2020. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Đảng ủy Công an tỉnh, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

                       (Đã ký) 

 

 

Trần Đình Thuyên 
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