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Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các 

Nghị quyết của Bộ Chính trị 
 

 
 

 

Kính gửi: - Thường trực các huyện ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh. 
 

 

Thực hiện Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về 

“Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”; Kết luận số 82-KL/TW, 

ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW 

của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp”; Kết luận số 83-KL/TW, ngày 

29/7/2020 của Bộ Chính trị về “Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW 

của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; Kết luận số 84-KL/TW, 

ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về “Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 

49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 

2020”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: 

1. Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, 

ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục 

chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp Nhân dân những nội dung cơ bản của các nghị quyết đã nêu trong 

Kết luận 81-KL/TW; Kết luận 82-KL/TW; Kết luận 83-KL/TW; Kết luận 84-

KL/TW của Bộ Chính trị. Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai 

thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Kết 

luận này. 

2. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp tục tuyên truyền về 

những kết quả đạt được sau khi triển khai các Nghị quyết của Trung ương bằng 

nhiều hình thức; tăng cường việc đưa thông tin tích cực, ngăn chặn, đấu tranh, 

phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch trên địa bàn 

tỉnh. 

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị sau mỗi đợt quán triệt, tuyên truyền thực 

hiện; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định./. 
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Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo Trung ương,   
- Thường trực Tỉnh uỷ,              Báo cáo 

- Như trên, 

- Lãnh đạo Ban, 

- Phòng LLCT & LSĐ, 
- Lưu VT. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

Đã ký 

 

Nguyễn Trọng Sơn 

 


