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 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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Lạng Sơn, ngày      tháng 2 năm 2023 

Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện Quyết định 

số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng 

  

 

Kính gửi:   - Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh,  

- Toà án nhân dân tỉnh,  

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 
 

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng; Chương trình phối hợp số 01-CTr/BTGTU-HĐND-UBND-

TA-VKS, ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc 

“Phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực 

thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề 

nổi cộm, Nhân dân quan tâm” (sau đây gọi tắt là Chương trình phối hợp số 01), 

trong thời gian qua Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân 

dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện  

Quyết định số 238-QĐ/TW và Chương trình phối hợp số 01. Qua đó góp 

phần tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, chính 

quyền và các cơ quan liên quan; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp của ban tuyên giáo các cấp và 

các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân 

quan tâm; tạo sự đồng thuận của Nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, của tỉnh; kịp 

thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

 Để việc triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình phối hợp số 01 tiếp tục đi vào 

chiều sâu, hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các 

huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh chỉ đạo việc thực hiện Quyết 

định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 



 

Chương trình phối hợp số 01, chỉ đạo việc đề xuất, lựa chọn những nội dung 

cần thiết, cấp bách, những chương trình, đề án lớn, vụ việc phức tạp, nhạy 

cảm, Nhân dân quan tâm để xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thiết 

thực, hiệu quả với ban tuyên giáo cùng cấp trong thời gian tới. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, 

thành uỷ, đảng ủy trực thuộc, 

- Lãnh đạo Ban, 

- CPCM, 

- Phòng Tuyên truyền, 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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