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                             Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở 

  

Căn cứ Công văn số 1195-CV/BTGTU, ngày 20/12/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 213-KH/TU và Chương trình hành 

động số 43-CTr/TU; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 14/11/2022 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 

của Hội nghị lần thứ năm 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 (viết tắt 

là Chương trình hành động số 43-CTr/TU, có gửi kèm theo) đến cán bộ, đảng viên, 

quần chúng bằng hình thức phù hợp; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng 

và dư luận xã hội trong quá trình tuyên truyền, kịp thời, đấu tranh phản bác những 

luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước trong quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 

tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. 

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ có liên quan căn cứ Chương trình hành động số 

43-CTr/TU để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc triển khai thực 

hiện và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả thực hiện khi có 

yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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