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Số:
- CV/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lào Cai, ngày 16 tháng 9 năm 2022

V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 9 năm 2022

Kính gửi:
- Uỷ viên BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh;
- Bí thư các Chi bộ trực thuộc;
- Trưởng các tổ chức đoàn thể trực thuộc.
Căn cứ Hướng dẫn số 25-HD/BTGĐUK ngày 01/9/2022 của Ban Tuyên giáo
Đảng uỷ Khối về công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2022;
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh sao gửi tới các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư
các Chi bộ, Trưởng các tổ chức đoàn thể trực thuộc Hướng dẫn số 25-HD/BTGĐUK
ngày 01/9/2022 và các tài liệu có liên quan để các đồng chí kịp thời cung cấp các
thông tin, định hướng tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên
các sự kiện chính trị; các ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; việc thực hiện các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự
quốc tế, trong nước, trong tỉnh và các vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội để mỗi cán
bộ, đảng viên, hội viên nâng cao nhận thức về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng
của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái; các luận điệu xuyên
tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, Internet của các phần tử xấu, các thế
lực thù địch chống phá Đảng, cách mạnh Việt Nam và các thủ đoạn chia rẽ, gây mất
đoàn kết nội bộ làm giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Đề nghị các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư các Chi bộ và Trưởng các tổ chức đoàn
thể nghiêm túc tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong
đơn vị được kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị./.
Nơi nhận:
- Đảng uỷ Khối CQ-DN tỉnh (b/c),
- Như trên,
- Lưu: VT, ĐU.
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