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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN _____________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ 

Số: 1156/UBND-VP 
Về việc xây dựng chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng. 

Cẩm Xuyên, ngày  29 tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban chuyên môn cấp huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2507/UBND-TH1 ngày 28/4/2021 về việc xây dựng Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Các phòng ban chuyên môn cấp huyện, Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công nghiên cứu Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bám sát Chương trình hành 

động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và 

Chương trình toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để rà 

soát, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, các chương trình, đề án, chính sách phát 

triển của ngành, địa phương đưa vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (phần kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối 

ngoại) (Các văn bản liên quan gửi kèm trên hệ thống TD-Ofice); gửi Phòng Tài 

chính - Kế hoạch trước ngày 06/5/2021. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, tổng 

hợp, tham mưu văn bản của UBND huyện báo cáo Sở Kế hoạch – Đầu tư trước 

ngày 08/5/2021. 

Đây là nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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