
UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                   

Số:          /UBND-TH                         Bình Định, ngày        tháng      năm 2023 

V/v rà soát, đề xuất bổ sung 

hoàn chỉnh Chương trình công 
tác trọng tâm năm 2023 của 

UBND tỉnh  
                                              

                                                      Kính gửi:  Các sở, ngành thu c tỉnh 

                                                                    
                       

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành và Nhiệm vụ cụ thể thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã h i năm 2023; để kịp thời cập nhật hoàn chỉnh n i 
dung Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh đảm bảo chất 
lượng, toàn diện; Chủ tịch UBND tỉnh c    kiến chỉ đạo như sau: 

 Các sở, ngành thu c tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và n i 
dung dự thảo Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 

của UBND tỉnh (đính kèm theo Công văn này), khẩn trương đề xuất bổ sung các 

n i dung lớn về chương trình, đề án, kế hoạch, chiến lược,… của cơ quan, đơn vị 
mình cần trình trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh, đảm bảo 
mỗi sở, ngành trong 01 tháng c  ít nhất 01 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ lớn để 
theo dõi, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh (kể cả file mềm Văn bản) trước ngày 
19/01/2023. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thu c tỉnh nghiêm túc triển khai thực 
hiện, gửi báo cáo đề xuất n i dung đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐ, CVVP UBND tỉnh; 

- TCT của CT UBND tỉnh; 
- Phòng KSTTHC; 

- Lưu: VT, K3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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