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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 2372 /UBND-KT
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
tại Công văn số 3575-CV/TU
ngày 06/5/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Sở Nội vụ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số
3575-CV/TU ngày 06/5/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng
trong các đơn vị kinh tế tư nhân (bản chụp kèm theo), được sự thống nhất của
Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp
thời hướng dẫn việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội
tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (sau khi Chính phủ sửa đổi
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ); kịp thời tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; chỉ đạo Ban Thi
đua - Khen thưởng tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế
xét khen thưởng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó cần bổ sung
một số tiêu chí đối với các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng, đoàn thể
hoạt động hiệu quả để làm cơ sở xem xét khen thưởng, tặng các danh hiệu thi
đua, nhằm động viên, khuyến khích kịp thời các đơn vị kinh tế tư nhân tích
cực thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW
ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BTT. UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giao Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Tỉnh đoàn;
- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh;
- Hội cựu chiến binh tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nhân tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP,
TH, NC, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha258.
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