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Lạng Sơn, ngày 17 tháng 03 năm 2022

Đề nghị phối hợp xây dựng Đề cương 
tuyên truyền Nghị quyết số 46-NQ/TU, 

ngày 08/9/2021 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 27/8/2021 của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025”; Chương trình phối hợp số 
01-CTr/BTGTU-HĐND-UBND-TA-VKS, ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc “Phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo 
Tỉnh uỷ với Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân 
tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”; 
nhằm tuyên truyền sâu sắc Nghị quyết số 46-NQ/TU, ngày 08/9/2021 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025, 
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, sau khi nghiên cứu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận 
thấy cần thiết phải xây dựng Đề cương tuyên truyền  Nghị quyết số 46-NQ/TU, 
ngày 08/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Để việc xây dựng Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 46-NQ/TU, ngày 
08/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có chất lượng, hiệu quả, bám sát tình 
hình thực tiễn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp 
xây dựng nội dung phần I và phần II của dự thảo Đề cương tuyên truyền như 
sau: 

I. Khái quát đặc điểm tình hình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng 
Sơn (Nêu rõ đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn, những yêu cầu đặt  
ra đối với công tác xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn).

II. Những kết quả đạt được về  xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2011-2020.

III.  Những  nội  dung  cơ  bản  của  Nghị  quyết  số  46-NQ/TU,  ngày 
08/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới 
tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy soạn thảo)
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Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, phối hợp xây dựng và gửi nội 
dung dự thảo Đề cương về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 23/3/2022 để 
tổng hợp.

 Trân trọng!
  

Nơi nhận:
- Như trên, 
- Lãnh đạo Ban, 
- Phòng Tuyên truyền,
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phùng Quang Hội


	TRƯỞNG BAN

		2022-03-17T15:11:27+0700
	Việt Nam
	Ban Tuyên giáo<BTGTULANGSON@TULANGSON> đã ký lên văn bản này!




