ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI
HUYỆN ỦY MƯỜNG KHƯƠNG
*
Số 36 - KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mường Khương, ngày 06 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
thực hiện công tác tuyên vận
trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2021
----Thực hiện Quy định số 60 - QĐ/TU, ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai
về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 01 - KH/BTGTU,
ngày 29/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện chuyên đề
tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận năm 2021, Huyện ủy Mường Khương ban hành
kế hoạch thực hiện công tác tuyên vận năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tập trung các nội dung và nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền tại
hội nghị tuyên vận theo hướng thiết thực, hiệu quả.
2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp thực
hiện nhiệm vụ tuyên truyền giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh, huyện.
3. Việc tổ chức thực hiện bảo đảm bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy và
phù hợp với thực tế địa phương.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
1. Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, quy chế hoạt động
1.1. Tiếp tục rà soát và kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban tuyên vận, Tổ tuyên vận
bảo đảm chất lượng, đúng yêu cầu của Quy định 60 - QĐ/TU ngày 24/11/2020 của
Tỉnh ủy Lào Cai.
1.2. Rà soát, điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban tuyên vận, Tổ tuyên vận
nhằm bảo đảm cơ chế điều hành, tổ chức hoạt động khoa học, hiệu quả, sát với yêu
cầu nhiệm vụ và tình hình tổ chức của Ban tuyên vận, Tổ tuyên vận đồng thời thuận
lợi cho việc phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của thành
viên Ban tuyên vận, Tổ tuyên vận hằng tháng, quý, năm.
2. Tổ chức hội nghị tuyên vận xã, thị trấn hằng tháng
2.1. Nội dung chuyên đề thực hiện
2.1.1. Quý I năm 2021
Tháng 1:
Chuyên đề 1: Pháp luật về phòng cháy chữa cháy và quản lý sử dụng Pháo
(Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/22/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng
pháo; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy).
Chuyên đề 2: Phổ biến các quy định xây dựng và thực hiện hương ước, quy
ước khu dân cư.
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Chuyên đề 3: Chuyên đề phòng chống dịch bệnh.
Tháng 2:
Chuyên đề 1: Quy định pháp luật về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và
các quy định pháp luật có liên quan (Thông tư số 25/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy
định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;
Thông tư 18/2019/TT-BYT hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất,
kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành).
Chuyên đề 2: Nâng cao tỷ lệ chuyên cần, duy trì số lượng học sinh ở vùng
cao để nâng cao chất lượng giáo dục; an toàn trong dịp tết.
Tháng 3:
Chuyên đề 1: Luật Thanh niên.
Chuyên đề 2: Phổ biến pháp luật bảo vệ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
Chuyên đề 3: Tuyên truyền Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013
của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Chỉ thị số 07/CT-UBND
ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Luật Công đoàn năm
2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP.
2.1.2. Quý II năm 2021
Tháng 4:
Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai (Nghị định số
06/2020NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị
định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị quyết về danh mục các
công trình, dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2021; quyết định chủ
trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021; Nghị quyết
về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Chuyên đề 2: Tuyên truyền về đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chuyên đề 3: Vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tháng 5:
Chuyên đề 1: Luật Bảo vệ môi trường 2020.
Chuyên đề 2: Đề án phát triển nông lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng
nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025.
Chuyên đề 3: Công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho
người lao động trên địa bàn tỉnh, huyện.
Chuyên đề 4: Tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021.
Tháng 6:
Chuyên đề 1: Pháp luật về Chăn nuôi (Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày
21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).
Chuyên đề 2: Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 quy định một
số chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp trên dịa bàn tỉnh Lào Cai.
Chuyên đề 3: Tuyên truyền phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em.
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2.1.3. Quý III năm 2021
Tháng 7:
Chuyên đề 1: Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.
Chuyên đề 2: Đề án giảm nghèo bền vững và công tác giảm nghèo tỉnh Lào Cai
giai đoạn 2021 - 2025.
Chuyên đề 3: Dân số kế hoạch hóa gia đình.
Tháng 8
Chuyên đề 1: Luật Cư trú 2020.
Chuyên đề 2: Thực trạng phát triển sản phẩm OCOP và xây dựng thương hiệu
sản phẩm tỉnh Lào Cai.
Chuyên đề 3: Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong trường học.
Tháng 9:
Chuyên đề 1: Pháp luật về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông
nghiệp (Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc Hội về kéo dài
thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết
55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày
11/11/2016).
Chuyên đề 2: Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc giáo
dục đạo đức cho học sinh.
Chuyên đề 3: Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh
Việt Nam tỉnh Lào Cai (29/10/1991 - 29/10/2021).
2.1.4. Quý IV năm 2021
Tháng 10:
Chuyên đề 1: Quy định pháp luật về chăm sóc người cao tuổi (Quyết định số
1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương
trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 và các quy định pháp luật có
liên quan; Nghị Quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 quy định giá dịch
vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai).
Chuyên đề 2: Tuyên truyền về sự thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số; phòng chống bạo lực gia đình.
Chuyên đề 3: Công tác triển khai thực hiện các chính sách về phát triển sản xuất
nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.
Tháng 11:
Chuyên đề 1: Quy định của pháp luật về Giáo dục (Nghị quyết quy định một
số nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù hộ trợ phát triên sự nghiệp giáo dục và đào
tạo tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025).
Chuyên đề 2: Một số điểm mới của Luật Hôn nhân và Gia đình; các quy định xử
phạt hành chính liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
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Chuyên đề 3: Kết quả thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU ngày 27/11/2015 về tăng
cường lãnh đạo đối với công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Tháng 12
Chuyên đề 1: Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm
miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020.
Chuyên đề 2: Kết quả Đại hội đại biểu Hội liện hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai.
Chuyên đề 3: Nâng cao năng lực, vai trò hoạt động của Đội xung kích phòng
chống thiên tai cấp xã nhằm thực hiện tốt phương trâm “4 tại chỗ” trong công tác phòng
chống thiên tai và TKCN trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
2.2. Về trình tự thực hiện hội nghị tuyên vận hằng tháng
Thực hiện trình tự, hình thức, nội dung hội nghị tuyên vận hàng tháng bảo
đảm theo khung chương trình tại phụ biểu số 01, Quy định số 60 - QĐ/TU ngày
24/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác tuyên vận, có sự linh hoạt, sáng tạo,
phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở. Căn cứ nội dung từng tháng để thiết kế và
thực hiện chương trình hội nghị. Bảo đảm đủ 02 nội dung (1) Thông tin tình hình
thời trong nước, tỉnh, huyện, xã, thị trấn; chủ trương, chính sách cuả Đảng, Nhà
nước và địa phương; Tuyên truyền phổ biến Hiến pháp, bộ luật, các luật, Nghị
quyết......(2) Kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận
tháng trước, triển khai nhiệm vụ tuyên vận tháng tiếp theo. Các chuyên đề truyền
đạt tại hội nghị cần nghiên cứu, biên tập phù hợp đảm bảo chất lượng nhưng không
cắt bỏ tên chuyên đề do cấp tỉnh, huyện cung cấp (trong quá trình thực hiện căn cứ
vào tình hình thực tế sẽ có các chuyên đề bổ sung sau để phù hợp với nhiệm vụ
chính trị địa phương).
2.3. Báo cáo công tác tuyên vận và hồ sơ tuyên vận
2.3.1. Báo cáo công tác tuyên vận được thực hiện hằng tháng đối với cấp xã
theo Phụ lục II kèm theo Quy định số 60 - QĐ/TU. Chi bộ thôn, tổ dân phố không
phải báo cáo bằng văn bản về công tác tuyên vận với cấp xã (chỉ thể hiện trong báo
cáo chung của chi bộ theo quy định). Hằng tháng sau khi tổ chức xong hội nghị
tuyên vận gửi báo cáo, biểu chấm điểm… theo quy định (Gửi về huyện 01 bản
Word, 01 bản có dấu đỏ, các tài liệu gồm: (1) Chương trình hội nghị, (2) Báo cáo
đánh giá công tác tuyên vận, biểu chấm điểm xếp loại tổ tuyên vận và đánh giá
chấm điểm xếp loại công tác tuyên vận của Đảng ủy xã, thị trấn, (3) Nội dung tài
liệu do cấp xã biên soạn sử dụng trong hội nghị tuyên vận, (4) Thống kê số lượng,
thành phần đại biểu dự hội nghị (tỉnh, huyện, xã, thôn). Các tài liệu tuyên vận đề
nghị dùng hộp thư ban tuyên vận (với tên miền…gov.vn đã cấp cho các Ban tuyên
vận) gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 20 hàng tháng theo địa chỉ:
muongkhuong-btg@laocai.gov.vn.
2.3.2. Hồ sơ tuyên vận ban tuyên vận và tổ tuyên vận (Mục III, Phụ lục II, III
kèm theo Quy định 60 - QĐ/TU)
Cần được xác lập theo quy định của Tỉnh ủy để phục vụ cho công tác theo
dõi lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp xã và ở thôn, tổ dân phố và công tác kiểm
tra, đánh giá của cấp huyện, tỉnh về công tác tuyên vận.

5
3. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hội nghị tuyên vận hằng tháng
3.1. Đối tượng chỉ đạo: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chỉ đạo hội nghị tuyên vận hằng tháng tại
các xã, thị trấn.
3.2. Thời gian, địa điểm: Hội nghị tuyên vận hằng tháng tại các xã, thị trấn theo
lịch do các xã, thị trấn đăng ký về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước 20 hàng tháng.
3.3. Phân công địa bàn phụ trách
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Phụ trách xã Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin.
- Văn phòng Huyện ủy: Phụ trách Thị trấn Mường Khương.
- Ban Dân vận Huyện ủy: Phụ trách xã Tả Thàng.
- Ủy ban kiểm tra Huyện ủy: Phụ trách xã Tả Gia Khâu.
- Ban Tổ chức Huyện ủy: Phụ trách xã Thanh Bình, Nậm Chảy.
- MTTQ huyện: Phụ trách xã Bản Xen, Bản Lầu.
- Hội Nông dân huyện: Phụ trách xã Tả Ngài Chồ, Cao Sơn.
- Hội phụ nữ huyện: Phụ trách xã Dìn Chin.
- Hội Cựu chiến binh huyện: Phụ trách xã Pha Long.
- Huyện đoàn: Phụ trách xã Tung Chung Phố, La Pan Tẩn.
- Liên đoàn Lao động huyện: Phụ trách xã Lùng Vai.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân huyện
- Cân đối kinh phí từ các nguồn lực và căn cứ hướng dẫn của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lào Cai, chỉ đạo bảo đảm nguồn kinh phí đáp ứng công tác tuyên vận theo
quy định.
- Chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên vận gắn với
điều hành kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính tại địa phương.
2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành liên
quan:
- Tham mưu cho Huyện ủy thực hiện nền nếp công tác tuyên vận tại 16 xã,
thị trấn trên địa bàn huyện.
- Làm tốt công tác định hướng hoạt động, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho
ban tuyên vận, tổ tuyên vận hằng tháng, quý; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội,
tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra trong công tác chính trị tư tưởng,
công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới....hướng dẫn Ban tuyên vận, Tổ tuyên
vận chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền, vận động trên cơ sở tài liệu hướng dẫn
của tỉnh, huyện và căn cứ vào tình hình thực tế tại mỗi địa phương.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho cán bộ tuyên vận bảo đảm chất
lượng, hiệu quả. Phương pháp tập huấn theo phương châm “hướng mạnh về cơ sở”;
nội dung tập huấn theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ, nhận thức
của từng đối tượng, từng địa bàn theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Ban
Dân vận Tỉnh ủy.
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- Hướng dẫn triển khai, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác
tuyên vận tại các xã, thị trấn. Theo dõi tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với
Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy theo quy định.
3. Ban Dân vận Huyện ủy
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành liên quan
thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác chỉ đạo, thực hiện công tác
tuyên vận năm 2021.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong khối tích cực, chủ động thực hiện công
tác tuyên vận theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của cấp ủy.
4. Văn phòng Huyện ủy
- Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vân Huyện ủy xây dựng
báo cáo đánh giá công tác tuyên vận hằng tháng, quý, năm, được thể hiện một mục
trong báo cáo của cấp ủy huyện.
- Phối hợp lập dự toán kinh phí thực hiện công tác tuyên vận và quyết toán
theo quy định.
5. Các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
huyện
- Thực hiện nghiêm túc nội dung quy chế phối hợp trong việc thực hiện công
tác tuyên vận trên địa bàn huyện.
- Căn cứ vào địa bàn được phân công phụ trách và lịch tổ chức hội nghị tuyên
vận hằng tháng của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị cử lãnh đạo dự, kiểm tra,
giám sát các hội nghị theo quy định. Báo cáo kết quả (kèm theo hình ảnh) việc dự
và chỉ đạo hội nghị tuyên vận hằng tháng, đề xuất việc chấm điểm thực hiện công
tác tuyên vận của Đảng ủy các xã, thị trấn gửi về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo
Huyện ủy theo địa chỉ: muongkhuong-btg@laocai.gov.vn.) để theo dõi tổng hợp.
- Tích cực tham gia viết tin, bài phản ánh hoạt động tuyên vận để đăng tải
trên chuyên mục “Thông tin tuyên vận” trên cổng thông tin điện tử Huyện ủy.
- MTTQ và các đoàn thể chỉ đạo hệ thống ngành dọc cấp xã, thôn phối hợp
với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền,
vận động theo nội dung hoạt động tuyên vận hằng tháng, năm.
6. Đảng ủy các xã, thị trấn
- Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục duy trì nền nếp tổ chức và
hoạt động tuyên vận theo đúng nội dung Quy định số 60 - QĐ/TU và các nội dung
trong kế hoạch của Huyện ủy thực hiện công tác tuyên vận năm 2021 và chịu trách
nhiệm trước Huyện ủy về hiệu quả hoạt động của công tác tuyên vận.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác tuyên vận năm 2021. Chú
trọng rà soát, kịp thời kiện toàn Ban Tuyên vận xã, thị trấn, tổ tuyên vận thôn, tổ
dân phố, quy chế hoạt động bám sát vào Quy định 60 - QĐ/TU để triển khai thực
hiện.
- Thực hiện việc tổ chức hội nghị tuyên vận hàng tháng theo đúng trình tự
quy định. Ngoài việc triển khai các nội dung thông tin tình hình thời sự cần chú
trọng việc bố trí thời gian, báo cáo viên triển khai các nội dung chuyên đề phổ biến
giáo dục pháp luật và các chuyên đề khác bảo đảm chất lượng hiệu quả.
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- Tiếp tục nâng cao năng lực xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể công tác
tuyên vận hàng tháng, quý, năm để thực hiện đạt hiệu quả gắn với phân công nhiệm
vụ và đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên ban tuyên
vận, tổ tuyên vận bảo đảm chính xác, khách quan.
- Hướng dẫn các tổ tuyên vận thực hiện hoạt động tuyên vận tại thôn, tổ dân
phố; nghiêm túc việc sử dụng, bảo quản ghi chép công việc vào Sổ nhật ký tuyên
vận làm căn cứ để tổng hợp, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Biên soạn tài liệu phù hợp cung cấp cho tổ tuyên vận để tuyên truyền vận động đến
Nhân dân (bao gồm cả nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật).
- Tiếp tục khai thác tài liệu tuyên vận hàng tháng của Tỉnh ủy, Huyện ủy
được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, Huyện ủy, tham gia viết tin, bài
để đăng tải trên chuyên mục “Thông tin tuyên vận” trên cổng thông tin điện tử
Huyện ủy. Thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, đánh giá, chấm điểm phân xếp loại
của đảng ủy đối với các tổ tuyên vận hằng tháng cũng như sử dụng kết quả chấm
điểm làm căn cứ đánh giá, phân xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định: Thực hiện
đăng ký lịch tổ chức hội nghị có tính kế hoạch, hạn chế thay đổi thời gian tổ chức
(Đăng ký lịch tổ chức hội nghị trước ngày 20 hằng tháng); gửi hồ sơ tổ chức hội
nghị hàng tháng (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) và địa chỉ hòm thư gov.vn (trước
ngày 20 hằng tháng) theo quy định.
- Thực hiện tốt công tác lưu trữ Hồ sơ của Ban Tuyên vận và tổ tuyên vận
theo quy định.
IV. KINH PHÍ: Ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân
sách nhà nước hiện hành.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn huyện năm
2021. Yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ
nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, UBND huyện,
- Các Ban XD Đảng Huyện ủy,
- Văn phòng Huyện ủy,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các cơ quan trong khối tuyên truyền huyện,
- Đảng ủy 16 xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Huyện ủy Mường Khương
07-01-2021 17:09:39 +07:00

Hoàng Văn Tuyên
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