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                       Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

    
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 14/12/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục sắp 

xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp”; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị: 

1. Các cấp ủy cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 

doanh nghiệp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên về mục tiêu, 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-

NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Kết luận số 82-KL/TW, ngày 

29/7/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chương trình hành động số 34-NQ/TU, 

04/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) (Có gửi kèm Công văn này). 
2. Riêng Đảng ủy Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp phối hợp với Lãnh đạo Công 

ty căn cứ các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc thực hiện 

Công văn này và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                 
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Như trên,   
- Thường trực Đảng ủy,                      
- Lưu VP, TGDV. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
 
 

                   Phạm Thị Tố Loan 
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