TỈNH ƯỶ QUẢNG TRỊ
BAN TUYÊN GIÁO

Đ ẢNG C Ộ N G SẢN V IỆ T N A M
Quảng Trị, n g à y /th á n g 4 năm 2019
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Số

CV/BTGTU

V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện
Chỉ thị sổ 11- CT/TỈVvà Kết luận sổ 29-KL/TW
;

!JY HAI LẢNG

ị ¿ àv.

/(inh gửi: Các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

'.Mỉ m .
l___ _.J—ị-1----- —Thực hiện Hướng dẫn số 89- HD/BTGTW ngày 9/4/2019 của Ban Tuyên
'ẦtỊ
giáo Trung ương về việc sơ kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư
Ity h t / ' k h ó a XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số ll-C T/TÌY của Bộ Chính trị khóa VIII về
/ . ( p ~ việc mua và đọc bảo, tạp chí của Đảng. Đe chuẩn bị nội dung cho việc tổ chức sơ
^
kết Kết luận 29-KL/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kính đề nghị các Huyện, Thị,
Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo một sô nội dung sau:
|
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-
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1.
Đánh giả kết quả thực hiện Kết luận sỗ 29-KL/TW của Ban B í thư
khóa X I về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CTÍĨW của Bộ Chính trị khóa VIII
về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
+ Đặc điểm tình hình, số lượng các tổ chức đảng tại địa phương, đơn vị.
I K Ý ¿ ỉ/tr
+
êiá kết quả đạt được trong việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW về
' ^ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các kê hoạch thực hiện của tổ chức Đảng các
cấp trong thực hiện Chỉ thị của Đảng về mua và đọc báo, tạp chí; công tác tuyên
truyền các nội dung Kết luận; hiệu quả tuyên truyền của các phương tiện thông tin
đại chúng, của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nội dung, hình thức tuyên
truyền kết luận tại địa phương, đơn vị; những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong
công tác tuyên truyền thực hiện kết luận tại địa phương, đơn v ị...
+ Công tác kiếm tra, đôn đốc việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của
Đảng theo tinh thần của Kết luận số 29-KL/TW.
2. Đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW
+ Đánh giá kết quả công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; việc bổ trí
và sử dụng kinh phí phục vụ mua báo, tạp chí của Đảng.
+ Đánh giá công tác quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng.
+ Nêu những điển hình, mô hình có cách làm hay, hiệu quả trong việc thực
hiện Kết luận số 29-KL/TW.

2
+ Những kết quả đạt được trong việc nghiên cứu, học tập tuyên truyền,
vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí
của Đảng.
+ Kết quả, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.
3.
Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới về việc tiếp tục
thưc hiên Kết luân số 29-KL/TW
+ Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Két luận số 29-KL/TW.
Dự báo tình hình, xu hướng của bạn đọc báo, tạp chí của Đảng trong thời gian tới.
+ Xác định vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở
địa phương, đơn vị trong việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 29-KL/TW; hướng
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chính sách, cơ chế tài chính của địa
phương, đơn vị trong việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng.
+ Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả mua, đọc
báo, tạp chí Đảng.
+ Đề xuất, kiến nghị.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy,
Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo đầy đủ các nội dung trên và gửi về Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy chậm nhất vào ngày 10/5/2019.
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Nơi nhân:

K/T TRƯỞNG BAN

- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng Tuyên truyền,
- Lưu VT.

Lê Văn Kiệm

