
ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI

THỊ UỶ SA PA
*

Số            -TB/TU

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              Sa Pa, ngày        tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác

 tuyên vận tháng 01/2023 đối với đảng uỷ các xã, phường
-----

Căn cứ Quy định số 60-QĐi/TU, ngày 24/11/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai Quy

định về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh; Công văn số 705-CV/TU, ngày

24/8/2021 của Thị uỷ Sa Pa về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tuyên

vận trên địa bàn thị xã; Công văn số 68-CV/BTGTU, ngày 30/8/2021 của Ban

Tuyên giáo Thị uỷ Sa Pa về việc thực hiện Quy định 60-QĐ/TU về công tác tuyên

vận; Thông báo số 942-TB/TU, ngày 23/12/2022 của Thị uỷ Sa Pa về lịch tổ chức

và phân công dự hội nghị tuyên vận các xã, phường tháng 01 năm 2023. Thường

trực Thị uỷ Sa Pa thông báo kết quả chấm điểm, xếp loại công tác tuyên vận tháng

01/2023 đối với đảng uỷ các xã, phường như sau: (có biểu đánh giá, chấm điểm,

xếp loại gửi kèm).

Yêu cầu các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị uỷ, UBMTTQ

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, Trung tâm Chính trị thị xã; các

đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ thị xã được phân công phụ trách các xã, phường

căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác tuyên vận tháng 01/2023 đối

với đảng uỷ các xã, phường tiếp tục dự, hướng dẫn và chỉ đạo hội nghị tuyên vận theo

đúng quy định./.

Nơi nhận:

- TT Thị uỷ, HĐND, UNBD thị xã,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Thị uỷ,
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ thị xã,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã,

- Trung tâm Chính trị thị xã,

- Đảng uỷ các phường, xã,

- Lưu Văn phòng Thị uỷ, BTG Thị uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Thào A Sinh
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