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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 336/UBND-TH ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh 

về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND 

tỉnh khóa X. 

Tại mục 3, phần II. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI, CHẾ ĐỘ 

CHÍNH SÁCH. Có kiến nghị của cử tri về việc đề nghị xem xét quy định yêu 

cầu cấp xã đặt Báo Bình Phước, vì hiện này việc cấp phát báo không được kịp 

thời, không còn phù hợp với tình hình thực tế. 

Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như sau: 

Thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 07/5/2015 của Tỉnh ủy về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của 

Đảng, có quy định như sau: 

- Mỗi chi bộ đảng, mỗi Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp xã, mỗi 

cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đều có Báo Nhân Dân và Báo Bình 

Phước hàng ngày. Mỗi đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một Tạp chí Cộng sản. 

Không dùng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng vào việc khác. 

- Bưu điện tỉnh: quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phát hành 

báo, tạp chí; đảm bảo báo, tạp chí đến thôn, ấp trong ngày với phương châm kết 

hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

- UBND các xã, phường, thị trấn: thực hiện nghiêm việc đặt mua và đọc 

báo, tạp chí của Đảng theo quy định.  

Theo đó, nội dung này Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng 

Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện Chỉ thị. Hàng năm, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Tài chính, 

Báo Bình Phước và Bưu điện tỉnh kiểm tra việc đặt mua, đọc, cấp phát báo, tạp 

chí của Đảng, sau đó báo cáo kết quả để Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp 

thời.   

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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