TỈNH UỶ LẠNG SƠN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 1196 - CV/BTGTU

Cơ quan: Ban Tuyên
giáo, Tỉnh ủy Lạng Sơn
Thời gian ký:
18.03.2022 15:06:31
+07:00

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Phối hợp xây dựng báo cáo của Tỉnh ủy
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Kính gửi: Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện Công văn số 2543-CV/BTGTW, ngày 08/3/2022 của Ban Tuyên
giáo Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số
1631-TB/VPTU, ngày 14/3/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc giao Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Phát triển khoa học và công
nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Sau khi nghiên cứu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ
phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân
dân tỉnh dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 10 năm thực hiện
Nghị quyết số 20-NQ/TW (theo đề cương báo cáo và biểu mẫu gửi kèm theo) và
gửi Báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bằng văn bản, qua địa chỉ Email:
phongkhoagiaobtgtuls@gmail.com trước ngày 20/4/2022 để tổng hợp trình Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Như trên (để phối hợp),
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng Tổng hợp - Khoa giáo,
- Lưu VT.
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