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BANG CONG SAN VIET NAM
Ngd Bay, ngày.- ihang 02 na/n 2017

S O&2j -CV/TU
VC, viéc chi dao quan láni mua và doe
Tcip chi Dan van hang Icy'.

K/nh gti. - Các Ban xãy ding Bang Thj ily;
- Các ban, ngãnh, Mit trn To quôc, doãn the thi xä;
- Cãc chi b, dãng b6 trirc thuic Th! üy.

Thirc hin Cong van so^ 31 6-CV/TU, ngày 11 tháng 01 näm 2017 cüa
Ban Thuô'ng vii Tinh üy Hu Giang ye vic can quan tarn ho'n trong vic rnua
vâ d9c Tap chi Dan vn hang kSi. Ban Thu'ông viii Thj üy yêu câu các cap üy
dáng, chInh quyên, Mt trn vã các doàn th& thj xã thrc hin nt so nhiêrn vu
sau:
1. Các cp üy dáng, chInh quyn lãnh dao quán trit sâu sac, triên khai
thu'c hién tOt Cong van so 316-CV/TU, ngây 11/01/2017 cia Ban ThuO'ng vi
Tinh üy Hu Giang ye vic can quan tam ho'n trong vic mua vâ dpc Tip chi
Dan van hang kSi.
2. Giao Ban Dan vn Thj üy chi tn, phôi hap vó'i các do'n vi có lien
quan theo dOi, dOn dOe vic thiyc hiên COng van nay. Dinh k hang nàrn báo
cáo kêt qua thirc hin cho Ban Thu'mg viii Thj üy./.
Cong van nay ban hành kern theo COng van 316-CV/TU, ngày
11/01/2017 eta Ban Thu'ô'ng vy Tinh iy Hu Giang./.

T/M BAN THU'O'NG VU
6 BI TH

Noi nhãn:
- Nhu kinh gui
- Ban Dan van Tinh üy;
- Các d/c üy viên BCH dáng b6 thi xã;
- Lim Van phông Thj üy.
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DANG CONG SAN VIT NAM
Vi Than/i, ngàyif1 t/iángv4fiärn 2017

- Các ban ding, ban can sy' däng, ding doàn,
VAN BAN DEN

- Các so', ban, ngành, Mt trn To quôc, các doàn tH tinh,
- Các huyên, thj, thành üy và ding fiy tr'c thuc Tinh fiy.

......................
..Tii................ ....
.... ....... ..... .........T chi Dan van là co quan ngOn lun ca Ban Dan van Trung uGng và
ciia h& thông dan van Ca nuc; là kênh thông tin, tuyén truyên chInh thng cüa
h& thông dan van, là tài lieu quan trong, bô Ich dôi v6i can b, dáng viên, nht là
can b6 lam cong tác dan van c'ia Dâng 0' các cap hin nay trong viêc tuyên
truyên các chi tr'Lro'ng, chInh sách cüa Dãng ye cong tãc dan van trong tinh hinh
rnái; Tap chi Dan van cOn là noi phát lain, giOi thiu nhUng guong diên hinh v
to chü'c thi.rc hin tOt cong tác dan van trong Ca nu'ác.
Trong nh&ng nàrn qua, vic mua và doe báo, tap chi cüa Dãng dã du,çc
các cap üy dàng, chInh quyên, Mt trn To quôc và các doàn the chInh trj - xã
hi cüa tinh quan tam lành dao, chi dao, to chüc thirc hién dat kêt qua tIch circ.
Báo, tp chi cüa Dàng dã den duc vó'i dOng dão can b, dàng viên, lxc lu'yng
vU trang và Nhân dan, dáp irng nhu câu thông tin, nâng cao trinh d6 chInh tn van hóa, gop phân du'a chU truung, du'O'ng lOi cUa Dáng, chInh sách, phãp luät
cüa Nhà nu'6c, cfia tinh vào cuôc song.
Tuy nhiên, ben caith nhrng k& qua dat du'cic, viéc mua và doe báo, tap chi
cUa Dàng cOn mt sO han chê, trong do có lap chi Dan van, chi có Ban Dan van
Tinh fiy và Ban Dan van các huyn, th, thành iy mua và doe Tap chi Dan van.
TruO'c nhU'ng bin dng pha'c tap cUa tinh hinh the giói, s.r bOng no
thông tin, thl vic chO dng thông tin, dnh huOng du 1un thông qua các báo,
tap chi cOa Dàng là rât.quan trong. Thirc hin Kêt lun sO 29-KL/TW cOa Ban Bi
thu Trung uang Dâng "Vê tiép tic thrc hin Chi thi sO 1 l-CT/TW cOa B
ChInh trj khoá VIII ye vic mua và doe báo, tap chi cOaDàng"; can cur Cong van
so 549-CV/BDVTW cOa Ban Dan van Trung u'og, ye viêc phát hành Tap chi
Dan van; dê vic mua, doe và lam theo báo, tap chi cUa Dãng, trong dO có Tap
chi Dan van... di vào nên nep, dat hiu qua cao, nhäm không ngrng nãng cao
hiu qua cOng tãc dan vdn trong tinh hinh m0'i theo tinh uhânNgh quyêt Trung
uong 7 (khOa XI), Ban Thu0'ng vi,i Tinh Oy yêu cáu cáo cap 0y Dang, chInh
quyn, Mt trn TO quOc, các doân the thrc hin tOt mt so' nhiam vi sau:
1. Tip tiic nghiën c(ru, quán tnit và thirc hin nghiCrn tOc Chi thi s0^ 11CT/TW cuia Bô ChInh trj "ye vic mua và doe báo, tap chi cuia Dàng" và Kêt luân
so ?9-KL/TW cOa Ban BI thu Trung uung Dàng "ye tiep tic thrc hin Chi thi sO
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11-CT/TW cüa BO ChInh tri khoá VIII ve^ vic mua và doe báo, tap chi cüa
Dâng".
2. Tang cuèng lanh d?o, chi d?o cong tác phát hânh báo, tap chi cüa
Dàng; cá giài pháp hu hiu dê tang lucing phát hành báo, tap chi cüa Dâng tói
các chi b, dáng bô, can b, dáng viên, nhân dan. Theo cIOi, cO vu Viêc mua Va
doe báo, các tap chi cüa Dàng trong can b, dâng viên, to ch'.rc dáng true thuOc,
biéu duang nhung don vi lam tot; kiên quyêt chan chinh tInh trang siir dung kinh
phi mua báo, tap chi cüa Dáng sai quy djnh.
3. Dôi tuyng mua báo, tap chi cüa Dãng:
Mi chi b, dãng b6 co sO ngoãi viêc mua và doe Tp chi Cong san,
Báo Nhân dan, Báo H.0 Giang hang ngãy, can quan tam hon trong vic
mua và doe Tp chi Dan van hang kS'.
4. W kinh phi thrc hin:
- Kinh phi mua báo, tap chi ciia Dáng, trong do có Tp chi Dan van
cho các chi b, dàng bQ Co s& thrc hin theo Quy djnh chê d6 chi hot dng
cong tác dáng ciia to chrc Co s& dáng, dàng b6 cap trên trirc tiêp co so tai
HuOng dan so 21-HD/VPTW, ngày 4/3/2013 cüa Van phàng Irung uong
Dãng ye HuOng dn mt sO diem Quy djnh cu the ban hành kern theo Quyêt
djnh so 99-QD/TW, ngày 30/5/2012 cüa Ban BI thu Trung uong Dãng "ye
ch& dâ chi hoat dng cong tác dáng cüa to chirc co sO dáng, dãng bô cap trên
true tiép Ca sO a trong nuYc".
- Các huyn, thj, thãnh üy, dang üy trrc thuc; các so, ban ngãnh, M.t trân
TO quOc vã các doan the chi dao thxc hin mua báo, tap chi cüa Dáng, trong do cO
Tp chi Dan van theo dr toán chi ngân sách dugc giao hang näm theo quy dinh.
KhOng diing kinh phi mua báo, tap chi cüa Dâng dê chi vào vic khác hoc mua các
an phám khác.
Giao Ban Dan van Tinh üy chü trI phôi hgp v6i Van phàng Tinh üy và
các ngành lien quan, giüp Tinh üy theo dOi, don dOe viêc thuc hiên. Dinh k'
hang nàm báo cáo kêt qua thixc hin cho Ban Thuô'ng vii Tinh üy./.

Noinhân:

T/M BAN THTJONG VU
PHO B! THU
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