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* 
Số:      -CV/ĐU 

V/v Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 
Vĩnh Yên, ngày     tháng  12 năm 2021 

 

Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGĐUK ngày 10/12/2021 của Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về tuyên truyền tuyền truyền Kết quả Hội nghị lần 

thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (sau đây viết tắt là Kết luận 

Hội nghị Trung ương 4). 

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động về tình hình thực hiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 

thời gian qua, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; sửa đổi, bổ sung quy định về 

những điều đảng viên không được làm. 

Đảng ủy Sở chỉ đạo như sau:  

1.Các Chi bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động trong Chi bộ về Kết quả Hội nghị lần 

thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tập trung tuyên truyền các 

nội dung theo Hướng dẫn số 03-HD/BTGĐUK(sao gửi kèm văn bản). 

2. Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, 

quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các Nghị quyết của Quốc hội 

khóa XV; chủ động, kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề phức tạp 

mới nảy sinh ngay từ cơ sở. 

3.Giao Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải thông tin, tuyên 

truyền nội dung  Kết luận Hội nghị Trung ương 4 trên Trang tin điện tử của sở để 

tạo sức lan tỏa rộng rãi trong triển khai thực hiện. 

Đề nghị các Chi bộ nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh (b/c); 

- BTV Đảng ủy (b/c); 

- Các chi bộ trực thuộc (t/h); 

- Lưu VT, TTĐU. 

    (Na.02b) 

                                                                                                                        

T/M ĐẢNG ỦY 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Hoàng Long Biên  
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