ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT THÀNH SEN
*

TP. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Số:

145 -KH/ĐU

Kính gửi:

- Chi ủy các Chi bộ;
- Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/Th.U ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ
Thành ủy về tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các
văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy trường
THPT Thành Sen yêu cầu các Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện một
số nội dung sau:
Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến
góp ý của Nhân dân (cán bộ, giáo viên chưa phải là đảng viên và học sinh) vào dự
thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tập trung cổ vũ, động viên Nhân
dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện; đồng thời thông tin
những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp trí tuệ,
tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân.
Việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn
kiện đảm bảo khoa học, chất lượng, hiệu quả thiết thực, đúng tiến độ, tránh hình
thức; phát huy tinh thần trách nhiệm của Nhân dân đối với Đảng và đất nước; kiên
quyết đấu tranh, ngăn chặn vì lợi dụng việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các
văn kiện để diễn đàn thảo luận, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn
dân tộc.
Các Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân
thông qua hình thức sinh hoạt thường kỳ, hội thảo, tọa đàm hoặc hướng dẫn Nhân
dân gửi thư qua hộp thư điện tử: hovietanh1978@gmai.com đồng thời tổng hợp
các ý kiến góp ý gửi về Đảng ủy qua hộp thư điện tử trên trước ngày 04/11/2020
để tổng hợp gửi về Thành ủy.
* Một số địa chỉ website truy cập, khai thác dự thảo các văn kiện:
(1) Báo Nhân dân điện tử: Link:

https://nhandan.com.vn/topic/du-thao-van-kien-trinh-dai-hoi-XIII-cua-dang621513
(2) Tạp chí Cộng sản: Link:
http://tapchicongsan.org.vn/web/guest/gop-y-du-thao-cac-van-kien-trinh-daihoi-xiii-cua-dang/-/2018/820106/toan-van-du-thao-cac-van-kien-trinh-dai-hoi-xiiicua-dang.aspx
(3) Báo Hà Tĩnh điện tử: Link:
https://baohatinh.vn/topic/751/du-thao-van-kien-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang/
Yêu cầu các Chi bộ, tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để BC);
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, VPĐU.
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