
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 2322-CV/TU 
Tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của cán bộ,  

đảng viên và Nhân dân vào dự thảo Báo cáo  

chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 7 năm 2020 

 

                 Kính gửi: - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

                         - Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, 

                                 - Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,  

                                    Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh,Cổng thông tin điện tử tỉnh,  

                                      Cổng Thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh,  

                                 - Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế 

hoạch số 193-KH/TU, ngày 19/12/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức 

Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; để tuyên 

truyền, phổ biến và lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố Dự thảo Báo cáo chính trị 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời yêu cầu: 

1. Đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trên Báo Hà Tĩnh, Hà 

Tĩnh điện tử, Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử đại biểu nhân dân Hà Tĩnh; đọc dự thảo 

Báo cáo chính trị tóm tắt trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để lấy ý 

kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.  

Thời gian đăng tải bắt đầu từ ngày 05/7/2020 đến ngày 20/7/2020. 

Thời gian tham gia góp ý đến ngày 20/7/2020.  

Cán bộ,đảng viên và Nhân dân tham gia góp ý trực tiếp vào dự 

thảo Báo cáo chính trị gửi về hòm thư tobientapvankien19 

@hatinh.dcs.vn hoặc tobientapvankien19@gmail.com; bản giấy gửi về địa 

chỉ: Văn phòng Tỉnh ủy, số 6 đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh, điện 

thoại 02393.855.460. 

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền 

việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị, 

nghiên cứu hình thức phù hợp như phỏng vấn, tọa đàm, mở chuyên trang, 

chuyên mục để lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

Nhân dân, tiếp nhận, chọn lọc, đăng tải các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời tổng hợp ý kiến, gửi về Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy. 
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2.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, khuyến khích Nhân 

dân tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị. Theo dõi, tổng hợp tình 

hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến Dự thảo Báo cáo chính trị; phối 

hợp với các cơ quan liên quan đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận 

điệu sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ 

hội chính trị.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp toàn bộ ý kiến để báo cáo Tiểu ban 

Văn kiện (qua Tổ Biên tập Văn kiện) trước ngày 25/7/2020.Tổ Biên tập Văn 

kiện tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện trước ngày 30/7/2020. 

Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, cán bộ, đảng viên vào 

dự thảo Báo cáo chính trị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, 

thiết thực.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Tiểu ban Văn kiện, 

- Tổ Biên tập Văn kiện, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin Công văn), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.     

        

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 
 

Hoàng Trung Dũng 
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