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Xây dựng báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện 

Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của 

Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ 

sở trong tình hình m i 

 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 

Thạch Hà, ngày 05 tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:    - Ủy ban nhân dân huyện, 

         - Ban Tuyên giáo, UBKT, Văn phòng Huyện ủy, 

         - Đảng ủy các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU, ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 

05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác 

thông tin cơ sở trong tình hình m i”(sau đây gọi tắt là Chỉ thị 07-CT/TW). Để việc 

xây dựng báo cáo sơ kết đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Hướng dẫn của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương thực 

hiện tốt các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo Sơ kết 05 năm 

thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Thường vụ Huyện ủy (theo đề cương và 

phụ lục gửi kèm). Gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 30/7/2022. 

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham gia xây dựng báo cáo tại Điểm 1, 5 mục 2 

(theo đề cương gửi kèm); chủ trì thẩm định, hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết 05 

năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Thường vụ Huyện ủy trình Thường 

trực Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) trước ngày 10/8/2022. 

3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham gia xây dựng báo cáo tại Điểm 4, mục 2 

(theo đề cương gửi kèm) và tổng hợp số liệu tại Phụ lục số 02, hoàn thành trước 

ngày 25/7/2022. 

4. Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

công tác thông tin ở cơ sở của địa phương mình (theo đề cương và phụ lục gửi kèm) 
gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để theo dõi, tổng hợp báo cáo chung của huyện. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 25/7/2022. 

5. Văn phòng Huyện ủy tổng hợp số liệu tại Phụ lục số 01; phối hợp hoàn 

thiện báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15/8/2022. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng. 
 

Nơi nhận:                                                                      
- Như kính gửi,  

- Thường trực Huyện ủy, 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện,  

- Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT huyện, 

- Lưu VT.                                                                                         

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
 

Nguyễn Văn Thắng 
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