
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

  

Số:           /UBND-KTTH 
V/v triển khai Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần 

thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                     

        Phú Thọ, ngày        tháng  11  năm 2020 

 

                                                               

                               Kính gửi: 

 

 - Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành, thị. 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 

(Sao gửi kèm theo), Bí thư Ban cán sự Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương 

có liên quan: 

- Xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong đó xác định rõ các chương trình, nghị 

quyết chuyên đề quan trọng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa việc triển khai 

thực hiện Chương trình hành động; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 04/12/2020. 

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch để thực 

hiện khâu đột phá "Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh"; báo cáo 

UBND tỉnh, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền thông qua trong Quý I năm 2021. 

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị căn cứ các nhiệm vụ, giải 

pháp tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra: 

- Đăng ký, đề xuất với UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) về việc xây 

dựng các chương trình, nghị quyết chuyên đề quan trọng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm 

cụ thể hóa việc triển khai Chương trình hành động; hoàn thành trước ngày 27/11/2020. 

- Chủ động cụ thể hóa xây dựng thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, 

báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành trong Quý I năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, TH3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Phan Trọng Tấn 
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