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TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
SỐ lĩ'O i- CV/TƯ
V/v mua, đọc báo Đảng

Quảng Trị, ngày4f tháng 10 năm 2019

Kính gửi: - Ban cán sự đảng U B N D tỉnh;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
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_ g j y c£c huyện, thị, thành uỷ, Đ ản gu ỷ trực thuộc;
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- Báo Quảng Trị.
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hiện c h ỉ thị s° n ' CT/TW’ ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa
VIII “về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đ ảng”; Chỉ thị 15-CT/TƯ, ngày

_ 16/4/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy íívề việc mua và đọc báo, tạp chí của
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Đảng ”; Kết luận số 29-KL/TW , ngày 25/8/2012 của Ban B í thư về việc tiếp tục
.$

thực hiên
hiện Chỉ
Chỉ thị
thị số
sô 11-CT/TW
11-CT/TW của
củaBBộộ Chính
Chínhtrị;
trị;Công
Công văn sô
thưc
số 453-CV /TU , ngày
16/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TV/

X

của Ban Bí thư; thời gian qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Bảo Nhân

, /Í,T»

1
ÍẬ^Dân,
Tạp chí Cộng sản, Báo Quảng Trị...) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kêt
• quả nhất định. Báo, tạp chí của Đảng đã trở thành tài liệu tuyên truyền quan trọng

trong việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học kỹ
huật vào sản xuất và đời sống; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước,
xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng
£jự>y/ TSỊ^ yà bảo vệ quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng ở các địa
phương, đơn vị giảm dần. Theo số liệu khảo sát năm 2017, toàn tỉnh có khoảng
40% chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ đặt mua Báo Quảng Trị; 27% đặt
mua Báo Nhân Dân.
Việc mua báo, tạp chí của đại biểu H ĐND các cấp từ nguồn kinh phí cấp
cho đại biểu sử dụng để khai thác thông tin, nhất là Báo Quảng Trị, theo Nghị
quyết số 0 2 /2 0 17/NQ -HĐND, ngày 22/5/2017 của H Đ N D tỉnh hầu như chưa được
các đại biểu H Đ N D thực hiện.
Đe thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TW , ngày 25/8/2012 của Ban
Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của B ộ Chính trị; nâng cao
hiệu quả việc mua và đọc báo Đảng, Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu:
1.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 11-

CT/TW của B ộ Chính trị và Chỉ thị số 15-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

đưa việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào nền nếp sinh hoạt thường
xuyên của cơ quan, đơn vị mình; thực hiện nghiêm quy định của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy: “Hàng năm, khi xem xét phân loại chi bộ, Đảng bộ “Trong sạch vững
mạnh ” và “ Đảng viên tiên phong gương mẫu ” phải lẩy việc mua và đọc bảo
Đảng làm một tiêu chí để xem x é t” (Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/4/1998 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo Đảng/. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn
vị chịu trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của
Đảng trong hệ thống các đơn vị trực thuộc quản lý.
2. Đe đẩy mạnh việc mua, đọc báo của Đảng bộ tỉnh đối với đại biểu HĐND

các cấp, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo sử dụng
một phần kinh phí khai thác thông tin cấp cho đại biểu HĐND để đặt mua báo
Quảng Trị, đảm bảo từ quý IV/2019 đại biểu HĐND các cấp có báo Quảng Trị để
cập nhật thông tin, phục vụ công tác.
3. Báo Quảng Trị cần tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả
về nội dung và hình thức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Có giải
pháp hữu hiệu để tăng lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng tới cán bộ, đảng
viên, Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng khó, các doanh nghiệp, độc giả trẻ...; thực
hiện kết họp hài hoà giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa nội dung
thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí đánh giá, phân loại tổ
chức đảng hàng năm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo,
đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhất là
Báo Quảng Trị.
4.

Nơi nhân:
- Như trên,
- Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các đ/c UVTVTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

