
ĐẢNG BỘ QUẬN CẦU GIẤY 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT NGUYỄN SIÊU 

* 

Số 23-CV/ĐU 

V/v gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư  

Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt,  

triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW,  

ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Cầu Giấy, ngày 01 tháng 07 năm 2022 

 

 Kính gửi:  Các đồng chí Đảng ủy viên; 

        Các chi bộ trực thuộc. 

Ngày 17/6/2022, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy 

mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, 

đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với tiêu 

đề “Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững 

mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”. 

Căn cứ công văn số 100-CV/BTGQU ngày 29/6/2022 của Ban Tuyên giáo 

Quận ủy Cầu Giấy về việc gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 

12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII; để làm tốt công tác thông 

tin, tuyên truyền, Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu gửi các đồng chí đảng ủy 

viên, các chi bộ trực thuộc Bài phát biểu do Văn phòng Trung ương Đảng biên 

soạn (gửi kèm Công văn). 

Nhận được công văn này, đề nghị các đồng chí đảng ủy viên, các chi bộ 

trực thuộc triển khai nghiên cứu, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến trong 

cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường. 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi (để thực hiện), 

- Lưu VPĐU. 
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