
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                      * Phan Rang - Tháp Chàm, ngày       tháng 11 năm 2022 

Số           -CV/TU 

 

 

Về việc triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, 

ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII 

 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

  

              
Thực hiện Chương trình hành động số 155-CTr/TU, ngày 21/11/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 155-CTr/TU, ngày 

21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển 

và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới bảo đảm hiệu quả, khả 

thi, phù hợp tình hình thực tiễn thành phố. Thời gian trình Thường trực, Ban 

Thường vụ Thành ủy (qua Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố) trước 

ngày 15/12/2022. 

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn việc triển khai, học tập, quán triệt 

và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 20-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kế hoạch số 10-

KH/TW, ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 155-

CTr/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, chính 

sách liên quan tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận 

trong Nhân dân, góp phần sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; kịp thời phát 

hiện, đưa tin những cách làm hay, điển hình tốt để nhân rộng. Thời gian hoàn 

thành trước ngày 03/12/2022. 

3. Cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, 

tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, phù hợp tình hình thực 

tiễn. 



4. Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố theo chức năng, nhiệm, 

giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 

(Gửi kèm Chương trình hành động số 155-CTr/TU, ngày 21/11/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đ/c UV BTV Thành ủy, 

- Lưu Văn phòng. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Châu Thị Thanh Hà 
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