
HUYỆN ỦY BẠCH THÔNG 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số       -CV/BTGHU 
Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp  

bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bạch Thông, ngày      tháng 01 năm 2023  

 

Kính gửi: 

 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện,  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, 

- Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 1022-CV/BTGTU, ngày 17 tháng 01 năm 2023 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, 

Quốc hội khóa XV, Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi tài liệu do Ban Tuyên giáo 

Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội soạn thảo “Đề cương tuyên truyền 

kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV”. Đề nghị các chi, 

đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; cơ 

quan, đơn vị; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện chỉ đạo và tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội 

khóa XV. 

Gửi kèm Đề cường tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc 

hội khóa XV. 

 

Nơi nhận: 
 Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi, 

- Thường trực Huyện ủy, 

- Đ/c Nguyễn Duy Luân - PCT UBND huyện, 

- Cổng Thông tin điện tử huyện, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lường Văn Vương 
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