UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 330 /STTTT-TTBCXB

Phú Thọ, ngày08 tháng 6 năm 2020

V/v tổ chức tuyên truyền, đăng, phát
nội dung dự thảo Báo cáo chính trị
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Kính gửi
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các đơn vị có trang thông tin điện tử tổng hợp.
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BTGTU ngày 28/5/2020 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng
bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham
gia đóng góp, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, tạo sự thống nhất về
tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; thông qua đó,
giúp các cấp ủy nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ,
đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để kịp thời bổ sung, hoàn thiện
các chủ trương, chính sách trong các văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một
số nội dung sau:
1. Đăng giới thiệu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 15/6/2020.
- Trong đó, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng
Thông tin điện tử tỉnh đăng, phát toàn văn; các cơ quan, đơn vị có trang thông
tin điện tử căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức giới thiệu, đăng toàn văn hoặc
tóm tắt các nội dung có liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa phương.
- Thông tin rõ về nội dung, thời gian, hình thức thảo luận, góp ý và gửi ý
kiến của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
+ Về nội dung góp ý kiến: Có thể góp ý theo toàn bộ nội dung hay từng
phần, từng vấn đề cụ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị.
+ Về thời gian nhân dân thảo luận, góp ý kiến: Từ ngày 15/6/2020 đến hết
ngày 25/6/2020.
+ Về hình thức góp ý kiến: Chủ động nghiên cứu tham gia góp ý kiến;
góp ý kiến trực tiếp tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, đoàn thể, các
hội nghị lấy ý kiến nhân dân do Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội
các cấp tổ chức.
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+ Về cách thức gửi ý kiến góp ý: Gửi đến các cơ quan báo chí (Báo Phú
Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình); cấp ủy đảng các cấp hoặc gửi về Tỉnh ủy
(qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
2. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc
kiểm duyệt, đăng, phát nội dung dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và các tin, bài, phóng sự liên quan; tăng cường theo
dõi, nắm bắt dư luận xã hội, thông tin phản ánh trên báo chí, mạng xã hội có liên
quan đến chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương
mình để kịp thời xử lý hoặc phối hợp với Sở TT&TT, các cơ quan chức năng để
được hỗ trợ giải quyết, không để xảy ra tình trạng thông tin sai lệch, gây bất lợi
tới việc chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền và dư luận xã hội.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- GĐ; PGĐ (B. Thúy);
- Lưu: VT, TTBCXB (NL).

Nguyễn Thị Hồng Thúy
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