
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số: 1057 /SVHTTDL-VP 
V/v đề xuất nội dung đưa vào chương 

trình trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy năm 2020 
 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

       Hà Tĩnh, ngày 28  tháng 10  năm 2019 

 
 

             Kính gửi:  

- Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở. 

- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Công văn số 7162/UBND – TH1 ngày 25/10/2019 của UBND 

về việc đề xuất nội dung đưa vào chương trình trọng tâm của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy năm 2020, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao: 

Các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực chỉ đạo các Phòng 

chuyên môn căn cứ tình hình thực tiễn công tác, rà soát nội dung các công việc 

được phân công phụ trách, đề xuất các nội dung đưa vào chương trình trọng tâm 

của Ban Thường vụ năm 2020 (nếu có).
1
  

 Đề nghị các Phòng gửi nội dung đăng ký về Văn phòng Sở trước  ngày 

01/10/2019 để tổng hợp gửi UBND tỉnh (gửi file qua hộp thư điện tử: 

aivanht@gmail.com). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT, TH. 

Gửi: Bản giấy + Điện tử. 

GIÁM  ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Bùi Xuân Thập 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Lưu ý:  -  Các nội dung đề xuất là những nội dung cần thiết và tập trung vào (1) Các chương 

trình, đề án, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; (2) Những 

vấn đề lớn, quan trọng của địa phương, đơn vị; (3) Đăng ký làm việc với Thường trực Tỉnh 

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (4) Đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ 

thị của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến ngành, địa phương. 

- Các nội dung đề xuất phải cụ thể, nêu rõ nội dung, thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền 

xem xét của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; không đề xuất các nội dung đã có 

trong Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 

2015 - 2020. 
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