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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

      TP. Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 10 năm 2020 

                        

  Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân thành phố; 

            - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP; 

                            - Trưởng Đoàn công tác của BTV Thành ủy; 

                              - Đảng ủy, chi ủy trực thuộc. 

                     

9 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở 

đã khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch 

bệnh covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Mặc dù đã đạt 

được một số kết quả tích cực, nhưng đến nay vẫn còn nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

chậm tiến độ. Hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là ngành thương mại - dịch 

vụ, gặp rất nhiều khó khăn. Một số hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên 

các lĩnh vực chậm khắc phục, hiệu quả thấp như: chuyển đổi mô hình quản lý chợ; 

quản lý và xử lý lấn chiếm đất công, tranh chấp đất đai; công tác cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với đo vẽ bản đồ địa chính... Những hạn chế, 

khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; sự lãnh 

đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở. Để thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng khung kế hoạch chi tiết thực hiện 

từng chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh chưa đạt 

năm 2020, phấn đấu hoàn thành hoặc đạt mức cao nhất. Trong đó, trọng tâm là chỉ 

tiêu giá trị sản xuất các ngành kinh tế, phát triển doanh nghiệp, công tác thu ngân 

sách; xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu, nâng cao; chương trình mục tiêu; dự án đo vẽ bản đồ địa chính; công tác 

quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.... Tập trung chỉ đạo quyết liệt và hằng tuần báo 

cáo tiến độ với Thường trực Thành ủy. 

2. Đảng ủy phường xã tập trung lãnh đạo, soát xét kỹ các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương năm 2020 và xây 

dựng giải pháp cụ thể để thực hiện đạt mức cao nhất. Chủ động tham mưu, đề xuất 

với cấp ủy, chính quyền thành phố và phối hợp các phòng, ban, đơn vị để giải 

quyết những vương mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.  

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố chỉ đạo, phối hợp vận 

động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tập trung phát triển sản xuất, xây dựng nếp 

sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực xây dựng 

cơ sở hạ tầng, xây dựng vườn mẫu - khu dân cư kiểu mẫu, trồng cây xanh, đảm bảo 

vệ sinh môi trường. 

4. Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy tăng 

cường bám nắm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ địa phương tháo gỡ những khó 

khăn vướng mắc tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. 
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5. Giao các ban Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thành ủy theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. 

Tham mưu biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật; 

đồng thời phê bình, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là 

người đứng đầu, khi địa phương, đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị, địa phương, tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 

- Các đồng chí Thành ủy viên; 

- Lưu VT, VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

  

 

(đã ký) 

 

 

Dương Tất Thắng 
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