
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 

V/v triển khai tuyên truyền Nghị 
quyết của HĐND tỉnh 

Lào Cai, ngày        tháng      năm 2022 

 

  Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 02/HĐND-TT ngày 07/01/2022 của HĐND tỉnh Lào 
Cai về việc tuyên truyền nội dung Nghị quyết HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì tham mưu 

xây dựng các Nghị quyết về cơ chế chính sách đã được HĐND tỉnh thông qua 
có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh chuẩn bị nội dung và tham gia các chuyên mục theo 
kịch bản (được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo sau) nhằm 

đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền để các cơ chế, chính sách của tỉnh đến 
với người dân có hiệu quả cao nhất. 

2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động thống nhất với Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xây dựng nội dung, kịch bản đối với từng chuyên 

mục, sớm trao đổi với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực 
hiện. 

Căn cứ nội dung trên, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp 

triển khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT: HĐND, UBND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH4, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Giàng Thị Dung 
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