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Số:
-CV/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2022

V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Kính gửi:

- Các đồng chí Ủy viên Đảng ủy viên;
- Bí thư các Chi bộ trực thuộc;
- Trưởng các tổ chức đoàn thể.

Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTGĐUK ngày 10/5/2022 của Ban Tuyên
giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về công tác tuyên truyền tháng 5
năm 2022;
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh sao gửi tới các đồng chí Ủy viên BCH
Đảng bộ, Bí thư Chi bộ trực thuộc, Trưởng các tổ chức đoàn thể Hướng dẫn số 21HD/BTGĐUK ngày 10/5/2022, để các đồng chí tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ,
đảng viên, đoàn viên trong đơn vị thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước; trọng tâm tuyên truyền các nội dung về Hội
nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ
Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh
vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kỷ
niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); tuyên
truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; vận động cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các Cuộc
thi: “Viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch năm 2022”, giải “Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết
toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 và cuộc thi tìm hiểu về “Chiến lược
phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050”; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới.
Căn cứ nội dung trên, đề nghị các Chi bộ, các đoàn thể triển khai, thực hiện
tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh,
- Như trên,
- Lưu: VT, ĐU.
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