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V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện
Kết luận sổ 100 —KL/TW của Ban Bí thư

ữị

03)

Kính gửi: - Thường trực các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy;
tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc,

Thực hiện Công văn số 6228-CV/BTGTW, ngày 09/4/2019 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số
100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “về
việc đoi mới và nâng cao chất lượng cồng tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư
luận xã hội”-, để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy báo cáo đánh giá 05 năm thực
hiện Kết luận số 100-KL/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Thường trực cấp
ủy các địa phương, đơn vị chỉ đạo việc xây dựng báo cáo theo nội dung gợi ý
(đính kèm); văn bản gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua Phòng Thông tin công tác
tư tưởng) trước ngày 25/5/2019 để Ban tổng hợp trình Thường trực Tỉnh ủy.
Đe nghị các đồng chí quan tâm thực hiện./.
Nơi nhân:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng Thông tin CTTT,
- Lưu.
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(kèm theo Công văn số
-CV/BTGTUngày... tháng 5 năm 2019)

Mốc báo cáo: Từ tháng 5/2016 đến tháng 5/2019 (Sau khi Thường trực
Tỉnh ủy ban hành Công văn chỉ đạo số 71 - CV/TU ngày 03/3/2016 và Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 13 - HD/BTGTU ngày 18/3/2016
về thực hiện Kết luận số 100 - KL/TW của Ban Bí thư).
Nội dung báo cáo tập trung vào các vấn đề sau:
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Đánh giá việc triển khai thực
hiện; những văn bản cấp ủy hoặc Ban Tuyên giáo đã ban hành; nhận thức của
cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương về tầm quan trọng của
công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH.
II. Kết quả công tác nắm bắt DLXH: Các hình thức, phương pháp nắm
bắt; chất lượng, hiệu quả mang lại.. .số lượng báo cáo DLXH đã ban hành.
III. Thực trạng đội ngũ Cộng tác viên DLXH: số lượng, hình thức hoạt
động; chế độ thông tin báo cáo; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; chế độ chi trả
phụ cấp cho cộng tác viên.
IV. Nhận xét, đánh giá: Mặt làm được, những hạn ché - khó khăn,
nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm.
V. Phương hưó’ng nhiệm vụ, giải pháp: dự báo tình hình, định hướng
những nhiệm vụ trọng tâm; giải pháp thực hiện.
VI. Đề xuất kiến nghị (nếu có)

Mầu biểu
Danh sách cán bộ phụ trách công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện
Ban Tuyên giáo huyện ủ y ......................
STT

Họ và tên
(1 )

Năm sinh

N ghề nghiệp

(2 )

(3 )

I

Cán bộ phụ trách công tác D L X H cấp huyện

1

N g V ăn T

1968

C ông chức

Đ ơn vị công tác

N ơi sống

Trình độ học
vấn

Số điện thoại

(4 )

(5 )

(6 )

(7 )

Đ ịa chỉ
Em ail
(8 )

Đ ại học

II Đ ội ngũ cộng tác viên D L X H cấp huyện
1

NgVănT

1968

C ông chức

Đ ại học

2

B ùi H ồng A nh

1953

H ư u trí

T hạc s ĩ

3

N g T hị H uyền

1986

K inh doanh, d ịch vụ

D ư ớ i Đ ại học

4

N g Thị T ư

1978

G iáo v iên

rp * Á

5

N g H ùng D ũng

1969

C ông chức

r

«V

T iên sĩ

6
7
8
9
10

I

