ĐẢNG BỘ KHỐI CQ-DN TỈNH
ĐẢNG UỶ VĂN PHÒNG UBND TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số: 93 -CV/ĐU

Lào Cai, ngày 16 tháng 8 năm 2022

V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 8 năm 2022

Kính gửi:

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

Căn cứ Hướng dẫn số 24-HD/BTGĐUK ngày 01/8/2022 của Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2022;
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh sao gửi tới các đồng chí Ủy viên BCH Đảng
bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng các tổ chức đoàn thể trực thuộc Hướng dẫn số 24HD/BTGĐUK ngày 01/8/2022 và các tài liệu liên quan 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, cụ thể như sau:
(1) Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá
XV; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ
2020-2025 và Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
(2) Những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực sau 115 năm Ngày thành lập tỉnh
Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2022); các hoạt động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm
30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ (01/9/1992-01/9/2022).
(3) Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 77 năm năm Ngày cách mạng tháng
Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022); ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) và kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Văn
phòng (28/8/1945 28/8/2022).
Căn cứ nội dung trên, đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi
bộ, Trưởng các tổ chức đoàn thể trực thuộc triển khai, thực hiện tuyên truyền phù hợp
với điều kiện thực tế của đơn vị./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh (b/c),
- Như trên,
- Lưu: VT, ĐU.
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