
ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI 

HUYỆN ỦY BẢO YÊN 

                                * 

                    Số         - CV/HU 
Về thực hiện Quy định số 60 - QĐ/TU  

Quy định về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   Bảo Yên, ngày     tháng 12 năm 2020 

 

  

        Kính gửi: - Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, 

         - MTTQ và các đoàn thể huyện, 

      - Đảng uỷ, Ban Tuyên vận 17 xã, thị trấn, 

      - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

 

Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 

60 - QĐ/TU về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quy định này có hiệu 

lực kể từ ngày ký, thay thế Quy định 11 - QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo trước đây của Tỉnh ủy đã ban hành về 

công tác tuyên vận. 

Để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định 60 - QĐ/TU, Huyện 

ủy sao gửi Quy định 60 - QĐ/TU, ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy, yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tổ chức triển khai nội dung Quy định 60 - QĐ/TU đến những đối tượng 

liên quan, chú trọng những vấn đề mới, quan trọng; xây dựng kế hoạch, dự trù kinh 

phí tuyên vận trong năm 2021 bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc 

các nội dung theo Quy định. 

2. Khẩn trương rà soát, kiện toàn ban tuyên vận, tổ tuyên vận bảo đảm theo 

Quy định 60 - QĐ/TU (Riêng đối với vị trí Trưởng ban tuyên vận, thực hiện theo 

sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy là các đồng chí Bí thư Đảng bộ). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Lưu VTHU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Nhẫn 
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