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Kính gửi: - Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,  

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa  

  bàn tỉnh, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

 

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Công 

văn số 77-CV/TW về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng. 

Thường trực Tỉnh ủy quy định thống nhất một số nội dung như sau:   

 1. Đối với việc tặng hoa tại các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị 

và các hoạt động khác của tỉnh có đồng chí lãnh đạo tỉnh (hoặc đồng chí Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

được phân công) dự: Văn phòng Tỉnh ủy hoặc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị 1 lẵng hoa để tặng 

chung với nội dung “Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng”.  

2. Đối với các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội và các hoạt động khác do 

các cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị tổ chức: Nếu 

đồng chí lãnh đạo tỉnh hoặc đồng chí được phân công không tham dự được thì 

việc tặng hoa chúc mừng do lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định và 

chỉ tặng 1 lẵng hoa chung. 

3. Đối với việc tặng hoa nhân ngày truyền thống, ngày lễ:   

Không tổ chức đoàn đến chúc mừng cơ quan cấp trên và tặng hoa giữa các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, nếu có nhu cầu thì gửi thiếp chúc mừng.  

Ngoài quy định trên, các đơn vị, địa phương không tặng hoa hoặc gửi điện 

hoa chúc mừng, nếu có nhu cầu thì gửi thiếp chúc mừng. Cá nhân đồng chí lãnh 

đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nếu không được phân công thì không 

được tặng hoa với danh nghĩa thay mặt cơ quan lãnh đạo các cấp.  
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Yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên, gắn với thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 34-

CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, kịp thời 

phản ánh với Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) những vướng mắc 

phát sinh để xem xét, sửa đổi cho phù hợp. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy và bản điện tử 

- Như trên, 

- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
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