
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ MỸ HÀO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:        /UBND-VP 
 

V/v thực hiện Thông báo kết luận 

số 325-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Mỹ Hào, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:   

    - Các phòng, ban, ngành thị xã; 

                         - UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện Công văn số 545/UBND-NC ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc thực hiện Thông báo kết luận số 325-TB/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành thị xã; UBND các xã, 

phường thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, 

kết luận của Trung ương, của tỉnh, của thị xã đến cán bộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ thị xã 

và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; gắn việc quán triệt, 

thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động của Thị ủy, Ban Thường vụ 

Thị ủy với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. 

2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã; Chủ tịch UBND các xã, 

phường thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương; trực tiếp lãnh đạo và chịu trách 

nhiệm về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” 

vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ vững an ninh, quốc phòng, vừa phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thị uỷ; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

 UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Khánh Vĩnh 
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