
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VXNV 
  

V/v Triển khai công tác 

phục vụ Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025   

Ninh Thuận, ngày         tháng 10  năm 2020 

 

                                        Kính gửi:   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Nội vụ;  

- Sở Y tế; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Thông báo số 04-TB/TBPV ngày 

09/10/2020 về việc công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao các ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố căn 

cứ chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương, chủ động triển khai thực hiện 

đảm bảo chu đáo, hiệu quả và đúng quy định theo chỉ đạo của Thường trực Tiểu 

ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tại tiết 1 

điểm 2 theo Thông báo số 04-TB/TBPV ngày 09/10/2020; đồng thời báo cáo, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định./. 

                                       (Gửi kèm Thông báo số 04-TB/TBPV) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- CT và PCT UBND tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận; Đài PTTH; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. PD 

   KT. CHỦ TỊCH 

                 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 Lê Văn Bình                       
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