
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
 

Số:         /UBND-NV 

V/v lấy ý kiến dự thảo Kế 

hoạch Triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 

11/3/2022 của Chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 
Căn cứ kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nam định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 

của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên 

quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" theo Kết 

luận Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

UBND huyện đã xây dựng dự thảo Kế hoạch về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng, 

chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm 

cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự 

diễn biến","tự chuyển hóa" theo Kết luận Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII. 

Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Lộc đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch trên. 

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về UBND huyện (qua phòng Nội 

vụ) trước ngày 17/05/2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 

 


		2022-05-12T15:02:27+0700


		2022-05-12T15:14:45+0700


		2022-05-12T15:14:38+0700


		2022-05-12T15:14:38+0700




