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Số 190 - CV/Th.U 
V/v chuẩn bị nội dung giao ban Thường 

trực Thành ủy với UBMTTQ và các đoàn 

thể thành phố Quý I năm 2021 

TP Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 3 năm 2021 

           

   

                Kính gửi:  - Ban Dân vận Thành ủy; 

                - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố.                                                                             

   

Để chuẩn bị tốt nội dung hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy với UBMT 

Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố (dư ̣kiến ngày 19/3/2021), Thường trực Thành 

ủy yêu cầu: 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Thường vụ đoàn thể Thành phố 

chuẩn bị báo cáo tình hình hoạt động quý I năm 2021, nêu rõ những haṇ chế , khó 

khăn, vướng mắc , nguyên nhân và phương hướng , nhiệm vụ cụ thể thời gian tới ; 

các đề xuất, kiến nghị và đăng ký nội dung trọng tâm và mô hình cụ thể (thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phát triển kinh tế, phân loại rác thải, 

vệ sinh môi trường...) của tổ chức trong năm 2021. Giao Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Thành phố tổng hợp báo cáo chung phục vụ làm việc.  

Lưu ý: Báo cáo tổng hợp chung phải ngắn gọn, tối đa 10 trang giấy A4. 

2. Ban Dân vận Thành ủy: 

- Chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố chuẩn bị tốt  

báo cáo và các nội dung liên quan phục vụ làm việc. 

- Tham mưu tổng hợp Báo cáo nhâṇ xét , đánh giá kết quả hoạt động của 

UBMT Tổ quốc và các đoàn thể thành phố quý I năm 2021. 

- Chuẩn bị bài phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị của Thường trực Thành ủy 

và Dự thảo Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc. 

Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo, dự thảo văn bản về Thường trực Thành ủy 

(qua Văn phòng Thành ủy) trước ngày 16/3/2021 để phục vụ làm việc./.  
[ơ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành uỷ; 

- Lưu VT. 

 

                               T/M BAN THƯỜNG VỤ 

                                  PHÓ BÍ THƯ 

 
                               (đã ký)                

   
 

                                     Lương Quốc Tuấn 
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