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V/v báo cáo tổng kết 10 năm
thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 

09/12/2011 của Bộ Chính trị 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 8 năm 2021

Kính gửi : - Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh,
- Các đảng đoàn HĐND tỉnh, MTTQ, các tổ chức chính 
trị- xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện, thành uỷ, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh,
- Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy.
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh,

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW, ngày 19/7/2021 của Ban Chỉ đạo 
Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 09 về tổng kết 10 năm thực 
hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/20211 của Bộ Chính trị về xây dựng 
và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh 
công  nghiệp  hoá,  hiện  đại  hoá  và  hội  nhập  quốc  tế;  Thông  báo  số  698-
TB/VPTU, ngày 29/7/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của 
Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban cán sự 
Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tham mưu thực hiện.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các đảng 
đoàn, các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, liên minh hợp tác xã tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
căn cứ các nội dung của  đề cương báo cáo Nghị quyết  số 09-NQ/TW ngày 
09/12/20211 của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò 
của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá và hội nhập quốc tế, báo cáo đánh giá các nội dung và số liệu có liên 
quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, 
tham mưu, tổ chức thực hiện (có đề cương báo cáo gửi kèm công văn); báo cáo 
gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 17/8/2021 để tổng hợp, trình Thường 
trực Tỉnh ủy.

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Như trên, 
- Lãnh đạo ban,
- Ban Dân vận các huyện, thành ủy,
- Phòng THĐT,
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Giáp Thị Bắc
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