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KẾ HOẠCH  

tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng 
 tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 

----- 
 

Căn cứ Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG, ngày 31/01/2023 của Học Viện 
chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023; Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch tổ 
chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 

2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào 
tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng 

khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm 
sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.   

- Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, 

truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp 

phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII 

của Đảng. Hình thành các nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến 
đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

2. Yêu cầu 

- Chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và các quy chế, quy định có liên quan. 

- Quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và 
"chống", trong đó "xây" là cơ bản, "chống" phải quyết liệt, hiệu quả, "lấy cái đẹp 
dẹp cái xấu". 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin 
đại chúng và mạng xã hội, nhất là những điểm mới so với các cuộc thi trước. 
Thông qua đó động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán 
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bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân 
dân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm đến Việt Nam. 

- Qua cuộc thi lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, 
lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội. 

- Công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc thi phải được tiến hành bài bản, chu đáo; 
công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính 
xác, công bằng, công khai, minh bạch. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tên cuộc thi: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
lần thứ Ba, năm 2023.  

2. Các cơ quan tham mưu Cuộc thi 

2.1. Ban Chỉ đạo Cuộc thi 

- Ban Chỉ đạo Cuộc thi gồm các đồng chí lãnh đạo thuộc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh 
Lào Cai do đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh 
Lào Cai làm Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo. 

- Ban Chỉ đạo Cuộc thi được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy Lào Cai trong quá 
trình hoạt động. 

2.2. Ban Giám khảo Cuộc thi 

- Ban giám khảo Cuộc thi gồm các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, 
Nhóm Chuyên gia; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Ban 
Giám khảo Cuộc thi. 

- Ban Giám khảo Cuộc thi được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
(cơ quan thường trực) trong quá trình hoạt động. 

2.3. Tổ Thư ký Cuộc thi  

Tổ thư ký Cuộc thi là các đồng chí thành viên Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ 
đạo 35 tỉnh. Tổ Thư ký giúp Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

2.4. Cơ quan Thường trực Cuộc thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

3. Đối tượng dự thi 

3.1. Với tác giả/nhóm tác giả 

- Người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh, có bài viết chính luận phù hợp với 
tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Giám 
khảo Cuộc thi). 

- Khuyến khích sự tham gia của: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
người lao động, học viên, sinh viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm 
chính trị cấp huyện và tương đương; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên 

của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, 
phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trong tỉnh và văn phòng 

đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh. 
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- Các tác phẩm dạng báo viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 bài viết 
tham gia dự thi: 01 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) 

và 01 bài viết chính luận loại hình báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi tham 
gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word). 

- Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả 
được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 
tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video-clip. Mỗi 

tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh và kịch bản văn học (khổ A4, định 
dạng Microsoft Word). 

- Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở 
hữu trí tuệ, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử 
dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật. 

3.2. Với các tập thể 

Giải tập thể xuất sắc dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tổ chức 
triển khai sâu rộng, sáng tạo Cuộc thi, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị 

quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại cơ quan, đơn vị, địa phương; có 
nhiều bài viết tham gia dự thi đạt chất lượng tốt. 

4. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm, hồ sơ dự thi 

4.1. Thời gian 

- Cơ quan thường trực Cuộc thi sẽ nhận bài viết dự thi từ khi ban hành kế 
hoạch phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 30/6/2023 (tính theo dấu bưu điện).  

- Thời gian chấm thi từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 20/7/2023; sau thi chấm 

thi cấp tỉnh sẽ lựa chọn các bài dự thi xuất sắc gửi tham gia Cuộc thi viết chính 
luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
và các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức trước ngày 31/7/2023. 

4.2. Địa chỉ nhận tác phẩm  dự thi 

- Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 
lao động thuộc các sở, ban, ngành và các địa phương gửi tác phẩm dự thi (gồm bản 
in và file mềm) về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương (nêu tại 

điểm 3, mục IV, Kế hoạch này). Tác giả/nhóm tác giả là các tầng lớp Nhân dân 
đang sinh sống tại địa phương nào thì gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 

35 cấp huyện của địa phương đó. 

- Các tác giả/nhóm tác giả không thuộc nhóm đối tượng gửi tác phẩm về Ban 
Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương thì gửi tác phẩm tham gia dự thi trực tiếp về 

Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai; địa chỉ Khối 
I, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại:  

02143843113 (Phòng Tuyên truyền - Văn hóa, Văn nghệ). Đồng thời, gửi file mềm 
về email: thiviet35btgtulaocai@gmail.com  

 

mailto:thiviet35btgtulaocai@gmail.com
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5. Công bố và trao giải 

Lễ công bố và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7/2023, nhân 

dịp hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 
22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

III. CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG, THU NHẬN HỒ SƠ 

1. Số lượng giải thưởng 

1.1. Về giải thưởng cho tác phẩm  

- Bài viết chính luận loại hình tạp chí: 01 giải A, 03 giải B, 05 giải C, 10 giải 

Khuyến khích. 

- Bài viết chính luận loại hình báo, tác phẩm chính luận loại hình phát 
thanh/truyền hình/video clip: 02 giải A, 03 giải B, 05 giải C, 20 giải Khuyến khích. 

1.2. Về giải thưởng cho tập thể xuất sắc 

Ban Chỉ đạo cuộc thi tặng 03 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, 
địa phương, Ban chỉ đạo 35 các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có thành tích tiêu biểu 
xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, 

phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị 
khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị với các Tiêu chí như sau: (1) Có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc trong chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai Cuộc thi; (2) Tổ 
chức phát động Cuộc thi một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều người 

tham gia; (3) Có nhiều bài viết tham gia dự thi, trong đó có nhiều bài đoạt giải, 
được Ban chỉ đạo, Ban giám khảo đánh giá cao; (4) Làm tốt việc phối hợp với các 

cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị liên quan để gợi ý, hướng dẫn, giới thiệu các 
nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật ở địa phương để phục vụ việc viết bài; 

(5) Không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian xét chọn, 
khen thưởng. 

2. Hình thức giải thưởng 

2.1. Giải thưởng dành cho tác phẩm  

Đối với giải thưởng dành cho tác phẩm (bao gồm: A, B, C, Khuyến khích): 
Mỗi tác giả/nhóm tác giả đoạt giải được tặng Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo 
Cuộc thi và tiền thưởng. 

2.2 Giải tập thể xuất sắc 

Mỗi tập thể đạt giải Xuất sắc được tặng Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo 
Cuộc thi và tiền thưởng. 

3. Giá trị giải thưởng 

Vận dụng thực hiện theo Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND, ngày 
09/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn 
học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai. 

+ Giải A: Bằng 05 lần mức lương cơ sở/giải. 
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+ Giải B: Bằng 03 lần mức lương cơ sở/giải. 

+ Giải C: Bằng 02 lần mức lương cơ sở/giải. 

+ Giải Khuyến khích: Bằng 01 lần mức lương cơ sở/giải. 

+ Giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng 10 lần mức 
lương cơ sở. 

4. Tổ chức thu nhận hồ sơ, đánh giá tác phẩm dự thi 

Các cơ quan, đơn vị nêu tại điểm 3. Mục IV  Kế hoạch này tổ chức thu nhận, 

đánh giá các tác phẩm dự theo quy định và lập hồ sơ gửi về Ban chỉ đạo Cuộc thi 
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Cuộc thi). Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương không gửi hồ sơ dự thi không được xét giải Tập thể xuất sắc. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan thường trực Cuộc thi) 

- Tham mưu định hướng chủ đề bài viết tham gia dự thi theo Kế hoạch của Học 
Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kế hoạch Cuộc thi của Tỉnh ủy Lào Cai.   

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo (Ban chấm sơ khảo, 
chung khảo) Tổ thư ký giúp việc, dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 
viên tham gia từ khi phát động đến khi công bố kết quả và trao giải Cuộc thi tại 

tỉnh Lào Cai; thi đua khen thưởng; xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi 
trình Thường trực Tỉnh ủy. 

- Phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình, kịch 
bản tổ chức trao giải Cuộc thi, khen thưởng tại tỉnh. Chủ trì đặt hàng với Đài Phát 
thanh - Truyền hình truyền hình tỉnh trực tiếp chương trình Lễ trao giải và xây 

dựng báo cáo tổng kết bằng hình ảnh minh họa Cuộc thi. 

- Là đầu mối nhận hồ sơ các bài viết tham dự Cuộc thi. Tổng hợp các bài viết 

dự thi đáp ứng yêu cầu Quy chế để xét chọn và trao giải tại tỉnh; tổng hợp hồ sơ 
các bài viết xuất sắc tham gia dự thi ở Trung ương.  

- Tham mưu chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, 

Nhân dân, lực lượng vũ trang, các phóng viên, nhà báo, hội viên hội văn học nghệ 
thuật, các cơ quan báo chí nhiệt tình tham gia, hưởng ứng và gửi các tác phẩm 
tham gia Cuộc thi. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết kết quả thực 
hiện cuộc thi ở địa phương trình Thường trực Tỉnh ủy để báo cáo về Trung ương 

theo quy định. 

2. Các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

Quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao 
động trong cơ quan, đơn vị nắm rõ những nội dung cơ bản, quan trọng của Kế hoạch 

và Quy chế Cuộc thi. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người có điều 
kiện viết bài tham gia dự thi bảo đảm các yêu cầu theo Kế hoạch của Tỉnh ủy. 

 



 6 

3. Thường trực các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 

Chỉ đạo ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương căn cứ kế hoạch, Quy chế, 

định hướng chủ đề cuộc thi để phát động, triển khai tại đơn vị, địa phương mình 
bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả; tổ chức thu nhận, thẩm định các bài viết dự 

thi theo Quy chế và gửi bài dự thi về Ban Chỉ đạo Cuộc thi đúng thời gian quy 
định. Phân công cụ thể như sau: 

(1) Ban chỉ đạo 35 lực lượng vũ trang (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá sơ loại 
các tác phẩm của cán bộ, đảng viên trực thuộc đơn vị mình. Mỗi đơn vị lựa chọn có 

ít nhất 20 tác phẩm trở lên bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí Cuộc thi. 

(2) Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan - Doanh nghiệp: Tổ chức thu 
nhận, thẩm định, đánh giá sơ loại các tác phẩm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên, người lao động các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan - Doanh 
nghiệp. Mỗi đơn vị lựa chọn có ít nhất 40 tác phẩm trở lên bảo đảm chất lượng, 

đúng tiêu chí Cuộc thi (các cơ quan: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình 
tỉnh, Trường Chính trị tỉnh giao chỉ tiêu riêng). 

(3) Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công ty Apatit Việt Nam: Tổ chức thu nhận, 

thẩm định, đánh giá sơ loại các tác phẩm của cán bộ, đảng viên các đảng bộ trực 
thuộc Đảng ủy Công ty Apatit Việt Nam. Mỗi đơn vị lựa chọn có ít nhất 05 tác 

phẩm trở lên bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí Cuộc thi. 

(4) Ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy: Tổ chức thu nhận, thẩm 
định, đánh giá sơ loại các tác phẩm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh 

viên, học sinh các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn  và bài viết dự thi 
của Nhân dân tại địa phương. Mỗi đơn vị lựa chọn có ít nhất 30 tác phẩm trở lên 

bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí Cuộc thi. 

* Khuyến khích các đảng bộ, cơ quan có số lượng tác phẩm gửi tham dự 
nhiều hơn mức tối đa chỉ tiêu giao và có chất lượng cao, những đơn vị vượt chỉ 

tiêu giao sẽ được cộng điểm khi xét giải tập thể. 

4. Văn phòng Tỉnh ủy: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định 
kinh phí báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và các điều kiện khác để tổ chức Cuộc thi 

tại tỉnh Lào Cai. 

5. Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chuẩn bị các nội dung để tổ 
chức trao Giải cuộc thi tại tỉnh. 

- Xây dựng dự toán kinh phí đặt hàng truyền hình trực tiếp chương trình trao 
giải và báo cáo tổng kết bằng hình ảnh minh họa về Cuộc thi gửi Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Lựa chọn có ít nhất 20 tác phẩm trở lên bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí 
Cuộc thi gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Cuộc thi). 
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6. Báo Lào Cai 

- Mở chuyên mục tuyên truyền về Kế hoạch và Quy chế cuộc thi; quán triệt, 

tuyên truyền, động viên, hướng dẫn cán bộ, phóng viên, nhà báo tham gia viết bài 
dự thi.  

- Lựa chọn có ít nhất 20 trở lên bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí Cuộc thi gửi 
trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Cuộc thi). 

7. Trường Chính trị tỉnh  

- Tuyên truyền, động viên, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học viên đang tham 
gia học tập viết bài dự thi.  

 - Lựa chọn có ít nhất 20 trở lên bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chí Cuộc thi 
gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Cuộc thi). 

8. Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú 

tại tỉnh: Đăng tải, phát sóng tuyên truyền Kế hoạch và Quy chế Cuộc thi trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; quán triệt, tuyên truyền, động viên cán bộ, phóng 

viên, hội viên, nhà báo tham gia viết bài dự thi.  

9. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành viên, 
fanpage trên mạng xã hội của các địa phương, đơn vị: Quán triệt, tuyên truyền 

cuộc thi đến cán bộ, cộng tác viên tham gia viết bài dự thi; đăng tải, tuyên truyền 
Kế hoạch và Quy chế Cuộc thi. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI 

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được cấp từ nguồn ngân sách Đảng và theo quy 
định hiện hành của Nhà nước.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 tại tỉnh Lào Cai; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương căn cứ triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Văn phòng BCĐ 35 Trung ương, 
- Học viện CTQG HCM, 
- Thường trực Tỉnh uỷ,  

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  
- Các sở, ban, ngành và tương đương, 

- Thường trực các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 
- Các cơ quan báo chí TW thường trú tại Lào Cai, 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Phòng Hành chính - Quản trị, VPTU, 

- Chuyên viên tổng hợp, VPTU, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 

 
 
 

 
 

Vũ Xuân Cường 
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Mẫu 1-BTC 
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