UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 1171/STTTT-TTBCXB
V/v đăng tải tài liệu lấy ý kiến Nhân dân về dự
thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng
bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII trên Website các sở,
ban, ngành và các địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 04

tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Ban Biên tập Website các sở, ban, ngành và các địa phương
Ngày 28/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đã ban hành
Công văn số 1134/STTTT-TTBCXB gửi Ban Biên tập Website các sở, ban,
ngành và các địa phương về việc tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đề nghị Ban Biên tập
Website các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương đăng tải tài liệu lấy ý kiến
đoàn viên, hội viên và nhân dân trên Website của các đơn vị.
Tuy nhiên, qua rà soát hiện nay, hầu hết các đơn vị đều chưa thực hiện
việc đăng tải nội dung lấy kiến trên Website của đơn vị mình. Vì vậy, Sở
Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đề nghị các đơn vị khẩn trương đăng
tải nội dung lấy ý kiến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên Website của các
đơn vị để đảm bảo thực hiện đúng Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 14/7/2020
của Ban Chỉ đạo 2395 tỉnh Hậu Giang về góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần
thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thời gian chậm nhất nhận báo cáo tổng hợp ý kiến
+ Đợt 1: 10/8/2020.
+ Đợt 2: 10/9/2020.
* Nơi nhận ý kiến góp ý của đoàn viên, hội viên và nhân dân
- Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các
cấp trong tỉnh.
- Các địa phương, đơn vị tổng hợp (hoặc các cá nhân) gửi trực tiếp ý kiến
về Ban Dân vận Tỉnh ủy (cơ quan thường trực BCĐ 2395), địa chỉ: khu hành
chính Tỉnh ủy, đường Nguyễn An Ninh, khu vực 1, phường IV, thành phố Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mail: bandanvanhg@gmail.com.
- Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh làm đầu mối tổng hợp ý kiến từ hệ
thống của mình theo hướng dẫn số 87-HD/BTG ngày 14/02/2020 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, gửi về Ban Chỉ đạo 2395 (cơ quan thường trực là Ban Dân
vận Tỉnh ủy).

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành rà soát việc thực hiện của các
đơn vị để báo cáo về Ban Chỉ đạo 2395 tỉnh.
(Đính kèm tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
nhiệm kỳ 2015).
Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện tốt.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTBCXB, AP.
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