
TỈNH UỶ HƯNG YÊN 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số  1301 - CV/BTGTU 
V/v thống kê, rà soát việc thực hiện  

mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hưng Yên, ngày 19 tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: - Ban Thường vụ huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực 

thuộc Tỉnh uỷ, 

- Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn; Phòng Công tác Đảng 

và Công tác chính trị) huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ 

trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Bưu điện tỉnh. 

----- 

 

Thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa 

VIII), Chỉ thị số 35 – CT/TU ngày 18/10/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa 

XIV) và Thông báo số 541-TB/TU ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

việc tiếp tục đẩy mạnh mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 11-

CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII, thời gian qua, việc mua và đọc báo, tạp chí 

của Đảng ở tỉnh Hưng Yên đã có những bước chuyển biến rõ nét.  

Bên cạnh những đơn vị được cấp báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 541-

TB/TU ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhiều tổ chức đảng, cơ quan, 

đơn vị nghiêm túc thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo quy định, góp 

phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, nhà nước và cung cấp thông tin đến cán bộ, 

đảng viên và nhân dân; qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được đọc, 

nghiên cứu sách, báo, tạp chí của Đảng để cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về 

đường lối, quan điểm của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tổ chức 

đảng, cơ quan, đơn vị thuộc diện phải có báo Đảng vẫn chưa thực hiện nghiêm túc 

việc mua báo, tạp chí của Đảng theo yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 11 – CT/TW của 

Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35 – CT/TU và Thông báo số 541-TB/TU ngày 05/6/2012 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Trong Thông báo số 541-TB/TU, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy yêu cầu: 

“…- 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc cơ sở khối cơ quan đảng, 

chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà 

nước đều có 01 tờ báo Nhân dân, báo Hưng Yên hàng ngày; mỗi đảng bộ, chi bộ 

cơ sở có 01 cuốn Tạp chí Cộng sản; tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang có cả 

báo Quân đội nhân dân hoặc báo Công an nhân dân. 



- 100% đảng uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và 

cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều có 01 tờ báo Nhân Dân, báo Hưng Yên hàng 

ngày; mỗi đảng bộ 01 cuốn Tạp chí Cộng sản. Việc mua báo và Tạp chí nói trên, 

các đơn vị sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành”. 

Để việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng ở các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn 

vị đảm bảo theo yêu cầu của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

đề nghị:  

1. Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

chỉ đạo Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn; phòng Công tác Đảng và Công tác 

chính trị) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát việc mua, đọc báo, tạp 

chí của Đảng theo yêu cầu trong Thông báo ý kiến số 541-TB/TU ngày 05/6/2012 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đặt mua đủ 

các loại báo, tạo chí của Đảng theo quy định và có biện pháp sử dụng hiệu quả các 

loại báo, tạp chí của Đảng.  

2. Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn; Phòng Công tác Đảng và Công tác 

chính trị) các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tiến hành 

thống kê, rà soát việc đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của đảng ở các tổ chức đảng, 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (theo mẫu biểu gửi kèm); tổng hợp, đánh giá việc 

mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn báo cáo Thường trực cấp ủy và Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

3. Bưu điện tỉnh tiến hành rà soát, cung cấp danh sách phát hành cụ thể (có 

tên đơn vị cụ thể, theo từng địa phương, đơn vị); số lượng phát hành các loại báo, 

tạp chí (Báo Nhân dân; Báo Hưng Yên hàng ngày; Tạp chí Cộng sản; Báo Quân 

đội nhân dân; Báo Công an nhân dân; Tạp chí Thanh niên) thời điểm hiện tại 

(tháng 9/2020).  

Các địa phương, đơn vị gửi báo cáo rà soát việc mua báo, tạp chí của Đảng 

bằng văn bản và các biểu tổng hợp theo mẫu gửi kèm (đồng thời gửi file báo cáo 

qua Email: phongtthy@gmail.com) về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua Phòng Tuyên 

truyền – Báo chí – Xuất bản), trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp, báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ,  (để báo cáo) 

- Trưởng ban; Phó trưởng ban, 

- Như trên, (để thực hiện), 

- Phòng TTBCXB; Phòng Tổng hợp, 

- Lưu TH. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phạm Văn Nghệ 
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TIIONG BAO
f zueN cuA BAN THTIoNG vU TiNH r.l-'f

V/v ti6p tgc diy m4nh mua vi tlgc b6o, t4p chf cfra Ding
theo Chi ttri s5 11 - CT/TW cria BQ Chinh tr! (khoi ytID,'

Chi thi sd 35 - CT/TU cfra Ban Thudng vg Tinh uf (khoi XIV)
-..

. Sau khi nghe Ban Tuy6n gi6o Tinh uy b6o c6o k6t qui 15 ndm.thgc hiQn Chi thi
sO tt - CT/TW cria BQ Chinh trf, hcrn 10 nim thgc hiQn Chi thi sO:S - CT/TU cua
Ban Thulng vU Tinh riy vO viQc tdng cudng mua vd dgc b5o, t4p chi cta Ding; 1f

ki6n tham gia ctn Uy ban nh6n ddn tinh vd Sd Tdi chinh, Ban Thulng 4r Tinh uy c6
y ki6n, nhu sau:

1- Qua 15 nim thUc hiQn Chi thi sO tt - CT/TW cta BQ Chinh tr! vd hon 10

ndm th\rc hiQn Chi thi s6 35 - CT/TU cria Ban Thulng vp Tinh riy, viQc mua vd dgc
b6o, tpp chf cria Eing tr6n dia bdn tinh cl6 dpt dugc ntrtng chuy6n bi6n tich cuc, tdng

,.4cuong dua ti6ng n6i cria DAng,. Nhd nu6c vd cung cdp thOng tin d6n c5n bQ, ding
vi6n, c6c tAng lop nhdn d6n, thii5t thpc g6p phAn phdt tr16n kinh t6 - xd hdi, xdy dpn[
Ding vd hQ thting chinh tri cac c6p.

Tuy nhi6n, tfnh dtin th6ng gl2o11, todntinh cdn 2021596 t6 chirc co sd ding
chua dflt mua b5o nh6n d6n (33,8%); 21a t6 chric co s0 d6ng chua d5t mua b6o
Hung Y6n (35,9%); 449 tb chirc co s0 cl6ng chua d{t mua Tap chi C6ng sin
(75,3%); 1.41812.642 chi bQ trgc thuQc dung bQ co sd chua d{t mua b6o nhAn d6n
(53;6%) vd 453 chi bQ tryc thuQc chua {Et mua b6o Hung YEn (17,1o ). Trong d6,
kh6i xe, phudng, thi tr6n cdn tr6n T% s6 chi bQ tryc thuQc chua c6 b5o nh6n d6n vA
fidn}7o/o chi b0 t4lc thuQc chua c6 b6o Hmg YOn. Nguy6n nhdn chri yiSu cria tinh
trpng tr6n ld do mQt s6 c6p uj,, chinh quyAr,- ldnh dpo 

".r 
qrrur, doanh nghiQp chua

nhfln thirc vd thgc hiQn nghiCm tric Chi thi sO 11 - CT/TW cria BO Chfnh trf va Chi
thi s6 35 - CT/TU cria Ban Thuong vU Tinh uy; viQc 15nh dpo, ki6m tra d6i v6i co s0
trong viQc mua u1 Aq: !6o, lep chf cria Ding cffng chua dugc chri trong, thubng
xuy6n. viQc ndy can phii nghiOm tirc chdn chinh, khic phuc kh6n truong.

2- E6 viQc mua vd dgc b6o, tpp chi cria Ding theo Chi thi sO I 1 - CT/TW cta
BO Chinh tri, Chi thi s0 lS - CinU cria Ban Thucrng vu Tinh uy dugc nghiem tric
trong thoi.gian tli, chc huyQn, thdnh uy, d6ng uj,tryc thuQc Tinh uj'chi dpo c6p uy,
chinh qryd, co sd phii mua bin, t4p chi, b6o d6m:

,- 100% dagg b6, chi bQ co s6, chi b0 truc thuQc co s0 kh6i co quan ding, chinh
quy6n, dodn thO, don vi su nghiQp, lgc luqng vfl trang, doanh nghiQp nhd nu6c ddu



c6 01 td b6o Nhan ddn, b6o Hmg YOn hdng ngdy; m5i dang bQ, chi bQ co sd c6 01

cuSn Tpp chi CQng sin; t6 chirc dang trong lyc lugng v[ trang c6 ci b6o QuAn dQi

nhdn ddn hoic b5o C6ng an nhdn ddn.

- IOO% dang uj,, hQi d6ng nh6n ddn, uj'ban nhdn d0n x5, phudrng, thi tr6n vi co
s0 Dodn TNCS ftO Ctri Minh d6u c6 01 td b6o Nh6n d6n, b6o ft*g YOn hdng ngdy;
m5i eang bO 01 cu5n T4p chi CQng sin.

ViQc mua b.6o vi tap chi n6i tr6n, c6c dcrn vi su dpng kinh phi theo quy dfnh
hiQn hdnh.

3- Tt th6ng Otl2}l3, giao Ban Tuy6n gi6o Tinh uj'ciru tri viQc d{t mua, c6p
b6o,t4p chi cria DAng toi cic dcrn vi, cp th6:

- DOi v6i d6ng bO bO phfln vd chi b0 trUc thuQc ding bQ x5, phudrng, thi tr6n
(tru c6c chi bQ trong dqS ri sg nghiQp c6ng 1.0R), c6p: 01 td b6o NhAn ddn, b6o Hung
YOn hdng ngdy; ri6ng t6 chirc Eoan co s0, cdp th6m 01 cu6n T4p chi Thanh niOn.

- DOi v6i c6c t6 chirc co s0 d6ng trong doanh nghiQp ngodi nhd nudc; t6 chric
co s6 d6ng trong clon vi sg nghiQp ngoii c6ng lfp, c6p: 01.td b6o NhAn ddn, b6o
Hrmg Y6n hdng ngdy, 01 cu6n Tap chi CQng s6n vir 01 cudn Tap chi Thanh ni6n
(noi c6 t6 chric Dodn TNCS ftO Ctri Minh).

4- Uy ban nhdn ddn tinh c6p. kinh phi tt ng,rdn ngdn sich tinh vdo ng6n s6ch
hopt clQng cria Tinh uy,.dO c6n dOi kinh phf cho Ban Tuy€n giSo Tinh uy d{t mua
b6o, tpp chi cria DAng cdp cho c6c tO chirc n6u 0 muc 3 n6i tr6n; thdi gian thyc hiQn
tt n6m 2013.

Hdng nim, Ban Tuy6n gi6o Tinh uy dU tru kinh phi trinh c6p co thAm quyAn
ph6 duyQt, ph6i hqrp v6i Buu diQn tinh mua vi c6p ph6t b6o, tpp chi cria DAng d6n
dirng dOi tuqng, b6o i16m kip-thdi; phOi hgp vdi c6c huyQn, thenh uy, d6ng uy't.g"
thuQc Tinh ulr hu6ng ddn, kiiSm tra viQc qrra.t ly vd su dpng b6o, t4p chi b6o dim
hiQu qu6, thitit thgc.

Uj'ban nhdn d6n tinh, Ban Tuy6n gi6o Tinh uj', V[n phdng Tinh uy, Buu diQn
tinh, c6c s6, nginh 1i6n quan; cdc huyQn, thenh uy, ding uy tryc thuQc Tinh uj,thgc
hiQn t6t Th6ng b6o niy.

Noi nhdn:
- Ban Bi thu TW Ddng (d6 b6o c6o)
- IDND, UBND tinh
- C5c d6ng chi TUV
- C6c sd, ban, ngdnh, ctoin thii tinh
- C5c huyQn, thinh uj,, DUTTTU
- Buu tliQn tinh
- LD, phdng TCD VPTU
- Luu VPTU, CVTH.

f.

i"" rn6 Cudng



BIỂU THỐNG KÊ VIỆC ĐẶT MUA BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG 

(Dành cho chi bộ cơ sở) 

----- 

 

Chi bộ cơ sở:……………………………………………………………..………Trực thuộc huyện uỷ (thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc 

Tỉnh uỷ):………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Căn cứ vào Thông báo số 541-TB/TU ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đơn vị đã đặt báo đánh dấu “X”; chưa đặt báo đánh “0”) 

 

STT CHI BỘ CƠ SỞ 

Báo 

Nhân dân 

Báo Hưng Yên 

hàng ngày 

Tạp chí 

Cộng sản 

Báo Quân đội 

nhân dân 

Báo Công an 

nhân dân 

Đã đặt 
Chưa 

đặt 
Đã đặt 

Chưa 

đặt 
Đã đặt 

Chưa 

đặt 

Đã 

đặt 

Chưa 

đặt 

Đã 

đặt 

Chưa 

đặt 

 

 
           

            

 

………………ngày…….tháng 10 năm 2020 

XÁC NHẬN CHI BỘ CƠ SỞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 1 



BIỂU THỐNG KÊ VIỆC ĐẶT MUA BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG 
Dành cho các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ khối cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể,  

đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước 

Lưu ý: các chi bộ, tổ chức đoàn thuộc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã được cấp báo, tạp chí theo Thông báo ý kiến số 541-TB/TU  

ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thì không tiến hành thống kê biểu này 

------ 

Đảng bộ cơ sở:……………………………..…………………………………Trực thuộc Đảng bộ huyện (thị uỷ, thành uỷ, ĐUTT 

Tỉnh uỷ):……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Căn cứ vào Thông báo số 541-TB/TU ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đơn vị đã đặt báo đánh dấu “X”; chưa đặt báo đánh “0”) 

 

1. Đối với Đảng ủy cơ sở khối cơ quan, doanh nghiệp  

STT Tên Đảng uỷ cơ sở 

Báo  

Nhân dân 

Báo Hưng Yên 

hàng ngày 

Tạp chí 

Cộng sản 

Báo Quân đội  

nhân dân 

 

Báo Công an  

nhân dân 

Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt 

            

 

2. Đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở khối cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, 

doanh nghiệp nhà nước 

STT 
Tên chi bộ trực thuộc 

Đảng bộ cơ sở  

Báo Nhân dân Báo Hưng Yên hàng ngày Báo Quân đội nhân dân Báo Công an nhân dân 

Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt 

1 Chi bộ A         

2 Chi bộ B         

3 Chi bộ C         

Tổng:        

 
………………ngày…….tháng 10 năm 2020 

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) CƠ SỞ 

 

Biểu 2 



BIỂU THỐNG KÊ VIỆC ĐẶT MUA BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG 
Dành cho các đảng bộ xã, phường, thị trấn 

Lưu ý: các chi bộ khối nông thôn , đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã được cấp báo, tạp chí theo Thông báo ý kiến số 541-TB/TU  

ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thì không tiến hành thống kê trong biểu này 

----- 

Đảng bộ xã (phường, thị trấn)………………………………………… Huyện uỷ (thị uỷ, thành uỷ)…………………………………………………….. 

 

(Căn cứ vào Thông báo số 541-TB/TU ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đơn vị đã đặt báo đánh dấu “X”; chưa đặt báo đánh “0”) 

 

1. Đối với Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn 

STT Loại hình  

Báo Nhân dân 
Báo Hưng Yên  

hàng ngày 

Tạp chí 

Cộng sản 

Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt 

1 Đảng ủy……       

2 HĐND……….       

3 UBND……….       

4 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở…….       

Tổng        

 

2. Đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn 

STT Tên chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn  

Báo Nhân dân 
Báo Hưng Yên 

hàng ngày 

Báo Quân đội 

nhân dân 

Báo Công an 

nhân dân 

Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt 

1 Chi bộ …..         

2 Chi bộ …..         

3 Chi bộ ……         

4          

5          

Tổng        

………………ngày…….tháng 10 năm 2020 

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

Biểu 3 



BẢNG TỔNG HỢP CỦA BIỂU 1 
Dành cho cấp huyện và tương đương 

----- 

 

Huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ:…………………………………………………………………………………….. 

Tổng số chi bộ cơ sở trực thuộc huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ:………………………………………………… 

 

STT Tên chi bộ cơ sở 

Báo Nhân dân Báo Hưng Yên 
Tạp chí 

Cộng sản 
Báo QĐND Báo CAND 

Đã đặt 
Chưa 

đặt 
Đã đặt 

Chưa 

đặt 
Đã đặt 

Chưa 

đặt 
Đã đặt 

Chưa 

đặt 
Đã đặt 

Chưa 

đặt 

1            

2            

3            

Tổng           

 

………………ngày…….tháng 10 năm 2020 

XÁC NHẬN CỦA HUYỆN UỶ (THỊ UỶ, THÀNH UỶ, ĐUTT TỈNH UỶ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 4 



BẢNG TỔNG HỢP CỦA BIỂU 2 
Dành cho các cấp huyện và tương đương 

----- 

 

Huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ:…………………………………………………………………………………….. 

Tổng số đảng bộ:………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khối cơ quan:……………………………………………………………………………………….. 

 

I. Tổng hợp việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đối với các đảng uỷ cơ sở khối cơ quan 

 

STT Tên đảng uỷ cơ sở khối cơ quan 

Báo Nhân dân 
Báo Hưng Yên 

hàng ngày 

Tạp chí 

Cộng sản 
Báo QĐND Báo CAND 

Đã đặt 
Chưa 

đặt 
Đã đặt 

Chưa 

đặt 
Đã đặt 

Chưa 

đặt 
Đã đặt 

Chưa 

đặt 
Đã đặt 

Chưa 

đặt 

1            

2            

3            

Tổng           

 

II. Tổng hợp việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khối cơ quan 

 

STT Tên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khối cơ quan 

Báo Nhân dân Báo Hưng Yên Báo QĐND Báo CAND 

Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt 

1          

2          

3          

Tổng         

 

………………ngày…….tháng 10 năm 2020 

XÁC NHẬN CỦA HUYỆN UỶ (THỊ UỶ, THÀNH UỶ, ĐUTT TỈNH UỶ) 

Biểu 5 



BẢNG TỔNG HỢP CỦA BIỂU 3 
Dành cho cấp huyện và tương đương 

----- 

 

Huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ:……………………………………………………………………………………… 

Tổng số xã (phường, thị trấn):……………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 

I. Tổng hợp việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đối với các đảng uỷ cơ sở (xã, phường, thị trấn) 

 

STT Tên Báo, tạo chí của Đảng 
Số đảng uỷ đã mua báo, 

tạp chí của Đảng 

Số lượng HĐND xã đã mua 

báo, tạp chí của Đảng 

Số lượng UBND xã đã mua 

báo, tạp chí của Đảng 

1 Báo Nhân dân    

2 Báo Hưng Yên hàng ngày    

3 Tạp chí Cộng sản    

Tổng    

 

II. Tổng hợp việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn 

1. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn:……………………………………………………………………………………….. 

2. Số chi bộ đã được cấp báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 541-TB/TU ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:………………. 

3. Số chi bộ không được cấp báo theo Thông báo số 541-TB/TU ngày 05/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:……………………………. 

 

STT Tổng số chi bộ thuộc diện không được cấp báo 

Báo Nhân dân 
Báo Hưng Yên 

hàng ngày 
Báo QĐND Báo CAND 

Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt Đã đặt Chưa đặt 

1          

2          

3          

Tổng         

 

………………ngày…….tháng 10 năm 2020 

XÁC NHẬN CỦA HUYỆN UỶ (THỊ UỶ, THÀNH UỶ, ĐUTT TỈNH UỶ) 

 

Biểu 6 



HƯỚNG DẪN ĐẶT CÁC LOẠI BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG VÀ TỔNG HỢP CÁC LOẠI BIỂU 

---- 

1. Đảng bộ; chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc cơ sở khối cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 

nước; tổ chức đảng trực thuộc lực lượng vũ trang; Đảng uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ sở Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh căn cứ vào phụ lục dưới đây để xác định các loại báo, tạp chí mà cơ quan, đơn vị phải đặt mua. 

 

STT 
Đối tượng đặt mua báo, tạp chí 

 

Báo 

Nhân dân 

Báo  

Hưng Yên 

hàng ngày 

Tạp chí 

Cộng sản 

Báo  

Quân đội 

nhân dân 

Báo  

Công an 

nhân dân 

1 

Đảng bộ; chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc cơ sở khối cơ 

quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, 

doanh nghiệp nhà nước. 

     

- Đảng bộ; chi bộ cơ sở  X X X   

- Chi bộ trực thuộc cơ sở khối cơ quan đảng, chính quyền, 

đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. 
X X    

2 

Chi bộ (đảng bộ) trực thuộc lực lượng vũ trang  

- Chi bộ trực thuộc BCHQS huyện (thị xã, thành phố) X X  X  

- Chi bộ trực thuộc Công an huyện (thị xã, thành phố) X X   X 

3 

Đảng uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn và cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
     

- Đảng uỷ xã (phường, thị trấn) X X X   

- HĐND, UBND xã (phường, thị trấn) X X    

- Cơ sở Đoàn Thanh niên X X    

Tổng:       

 

 2. Hướng dẫn tổng hợp Biểu: 

 - Biểu 1: Dành cho chi bộ cơ sở. 

 - Biểu 2: Dành cho các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ khối cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, lực lượng 

vũ trang, doanh nghiệp nhà nước 

 - Biểu 3: Dành cho các đảng bộ xã, phường, thị trấn 

 - Biểu 4: Dành cho cấp huyện và tương đương, tổng hợp của biểu 1 

 - Biểu 5: Dành cho cấp huyện và tương đương, tổng hợp của biểu 2 

 - Biểu 6: Dành cho cấp huyện và tương đương, tổng hợp của biểu 3 


