
TỈNH ỦY LÀO CAI 
BAN TUYÊN GIÁO 

* 
Số        - CV/BTGTU 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                                 Lào Cai, ngày      tháng 3 năm 2023 

V/v tuyên truyền Bài phát biểu của lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước tại HN gặp mặt đại biểu trí thức,  
nhà khoa học, văn nghệ sỹ 

 

                Kính gửi:  - Thường trực các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các cơ quan trong khối tuyên truyền, khoa giáo, 
- Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 4932-CV/BTGTW, ngày 02/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung 

ương về việc tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ , trong đó có nội 
dung tuyên truyền, cụ thể hóa Bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị gặp 

mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ. Nhằm tiếp tục động viên, chia sẻ, biểu 
dương, ghi nhận, tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hội nhập và phát triển của Lào Cai, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội 
dung như sau: 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trang/cổng Thông tin điện tử, fanpage tổ 
chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa hoc, văn nghệ sĩ Xuân Qúy Mão năm 
2023. (có bài phát biểu được gửi kèm). 

-  Tùy điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị tổ chức chương trình, hội nghị, diễn 
đàn gặp mặt để động viên, chia sẻ, biểu dương đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ 

vào thời điểm phù hợp; có hình thức quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để phát huy 
sức sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cho sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và dân tộc. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên, 

- Phòng TTr&VHVN, 

- Lưu VT BTGTU.  

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

 
 

Đỗ Đức Liệu 
 


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2023-03-22T16:15:35+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Đỗ Đức Liệu<DO DUC LIEU@TULAOCAI> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-23T08:21:33+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai<VAN THU BTG@TULAOCAI> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-23T08:21:54+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai<VAN THU BTG@TULAOCAI> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-23T08:22:40+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai<VAN THU BTG@TULAOCAI> đã ký lên văn bản này!




