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             Thanh Hoá, ngày       tháng    năm 2020                                                           

 

 
  Kính gửi:   

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Tài chính; 

- Bưu điện tỉnh Thanh Hóa; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trong những năm qua, công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa đạt sản lượng hàng năm gần 7 triệu tờ (trong đó, số lượng 

báo Thanh Hóa là 10.480 tờ/ kỳ, báo Nhân Dân là 8.200 tờ/kỳ, Tạp chí Cộng sản 

là 970 cuốn/kỳ, Tạp chí Xây dựng đảng là 1.550 cuốn/kỳ) đến các cơ quan, đơn 

vị, độc giả. Báo, tạp chí của Đảng là những ấn phẩm đặc biệt, tài liệu tuyên 

truyền quan trọng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước đến với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở 

cơ sở, đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tuy nhiên, công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng có lúc còn chưa kịp 

thời, không đầy đủ, địa bàn trung tâm của huyện Mường Lát, Quan Sơn, các xã 

vùng sâu, vùng xa do địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, chưa kịp ngày xuất bản; 

vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để có 

những giải pháp phù hợp tiếp tục tăng sản lượng phát hành báo, tạp chí của 

Đảng và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng 

còn chưa được quan tâm thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 03/6/2020 của Tỉnh ủy thực hiện 

Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng; nhằm nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Thực hiện theo dõi, giám sát công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng kịp 

thời đến địa chỉ nhận đảm bảo thời gian; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời tất 

cả các trường hợp vi phạm chất lượng theo quy định; định kỳ đánh giá báo cáo 

kết quả phát hành báo, tạp chí trên địa bàn toàn tỉnh. 
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- Hướng dẫn, triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; phối hợp các 

đơn vị liên quan trong công tác đề xuất cơ chế, chính sách về công tác phát hành 

báo Đảng trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Thực hiện kiểm tra trong việc phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa 

bàn đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng quy định về hoạt động dịch vụ 

công ích trong hoạt động phát hành báo chí theo Quyết định số 45/2015/QĐ-

TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính 

công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí và Thông tư số 

17/2015/TT-BTTTT ngày 30/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công 

ích trong hoạt động phát hành báo chí”.  

2. Sở Tài chính 

- Hướng dẫn phân bổ kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng đã cấp hàng năm 

cho các huyện, thị xã, thành phố; giám sát việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp 

chí của Đảng thực hiện đúng nguyên tắc, đúng mục đích, không dùng kinh phí 

mua báo chí của Đảng để chi vào việc khác, hoặc mua các ấn phẩm khác.  

- Hàng năm thẩm định định mức kinh phí bố trí ngân sách nhà nước thực 

hiện các nhiệm vụ phát hành báo Thanh Hóa đảm bảo theo Thông tư số 

04/2016/TT-BTTTT ngày 05/2/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy 

định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo 

chí; báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt bố trí dự toán 

kinh phí hàng năm cho đơn vị phát hành triển khai thực hiện. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tham mưu cho Đảng bộ cùng cấp mua đúng, mua đủ và sử dụng, phát 

huy báo, tạp chí của Đảng hiệu quả, giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, 

nhất là vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi nắm bắt đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các 

hình thức phù hợp về mục đích, ý nghĩa về đọc báo, tạp chí của Đảng đối với tổ 

chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, nhằm nâng cao 

công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng  lý luận, nâng cao trình độ, nhận thức cho 

cán bộ, đảng viên; giúp cho các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị có nhiều 

thông tin phục vụ quá trình công tác và sản xuất kinh doanh; phổ biến những 

kinh nghiệm hay, những gương người tốt, việc tốt,... 

- Rà soát các các xã, phường, thị trấn quản lý sử dụng kinh phí mua báo, 

tạp chí của Đảng, việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng thực hiện 

đúng nguyên tắc, đúng mục đích, không dùng kinh phí mua báo, tạp chí của 

Đảng để chi vào việc khác, hoặc mua các ấn phẩm khác. 
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4. Đề nghị Bưu điện tỉnh Thanh Hóa 

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hành 

báo chí nhằm tăng cường phát hành báo, tạp chí của Đảng rộng khắp tới vùng 

miền, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

- Tăng cường đầu tư phương tiện xe chuyển, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong đặt báo, tạp chí; cải tiến hành trình đường thư, quy trình chia chọn, trong 

đó ưu tiên khai thác các loại báo ngày để chuyển đến độc giả sớm; góp phần 

nâng sản lượng phát hành đối với báo, tạp chí của Đảng.   

- Thực hiện tốt việc chuyển phát báo chí đến tay độc giả kịp thời, chính 

xác, đáp ứng các chỉ tiêu theo quy chuẩn quốc gia về chất lượng dịch vụ công 

ích trong hoạt động phát hành báo chí. Gắn với phát hành các ấn phẩm báo, 

tạp chí của Đảng với báo, tạp chí không thu tiền nhằm tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 đến các tổ chức cơ 

sở Đảng, nhất là các chi bộ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng 

biên giới, đảm bảo thời gian, số lượng, địa chỉ đối tượng được cấp ấn phẩm 

báo, tạp chí.  

- Trên cơ sở Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT ngày 05/2/2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công 

ích trong hoạt động phát hành báo chí, hàng năm đề xuất mức giá cước phát 

hành Báo Thanh Hóa với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, đơn vị 

liên quan xem xét, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. 

- Định kỳ quý, 6 tháng, năm, tổng hợp kết quả công tác phát hành báo, tạp 

chí của Đảng báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung 

trên nhằm nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa./.   

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phó CVP Trần Huy Chân; 

- Lưu VT, VX (ngocnd). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Phạm Đăng Quyền 
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