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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư 

 

Phú Thọ, ngày      tháng 9 năm 2020 

            

           Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh vả Truyền hình tỉnh. 

 

Thực hiện văn bản số 1423-CV/BCSĐCP ngày 30/4/2020 của Ban cán sự 

đảng Chính phủ; văn bản số 129-KH/TU ngày 26/8/2020 của Tỉnh ủy và Sao y 

số 444/SY ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về việc đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý 

luận, chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị 

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW của 

Ban Bí thư, trọng tâm là mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của sách 

lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/02/2018 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, 

thị trấn; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 08/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc 

mua và đọc báo, tạp chí Đảng. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành 

sách lý luận, chính trị đảm bảo đa dạng về hình thức, phong phú về thể loại, đáp 

ứng tốt hơn nhu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 

-  Chú trọng đặt hàng các xuất bản phẩm tuyên truyền các nhiệm vụ chính 

trị của ngành, địa phương; xuất bản phẩm nghiên cứu, tuyên truyền về biển, đảo; 

sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại; sách phục vụ đồng bào dân tộc thiểu 

số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… 

- Có kế hoạch đặt, mua sách lý luận, chính trị để cung cấp, bổ sung vào 

kho tư liệu phục vụ nhu cầu nghiên cứu về lý luận chính trị của cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân. 
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- Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động triển lãm, các hội thi tìm hiểu về 

sách; tăng cường giới thiệu, quảng bá, hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách lý luận, 

chính trị. 

3. Đề nghị Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW 

và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW tới đông đảo quần chúng nhân 

dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần 

đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Trên đây là nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 

16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
-Ban TGTU (b/c); 
- GĐ, PGĐ (B. Thúy) 
- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-11T14:45:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Hồng Thúy<thuynth@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-11T15:03:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-11T15:03:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-11T15:04:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




