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- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/HU ngày 30/9/2020 của Huyện ủy Văn 

Quan Hướng dẫn việc 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; Công văn 

số 14/SY-STTTT ngày 30/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Để góp phần triển khai, nâng cao chất lượng việc 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 (Sau đây gọi tắt là dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng), 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Quan đề nghị Văn phòng 

HĐND&UBND huyện; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông; UBND 

các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Đăng toàn văn Dự thảo các văn kiện trình Đại hội hội XIII của Đảng trên 

Trang Thông tin điện tử của huyện, từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020, 

gồm các văn bản sau: 

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 

2021 - 2030. 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2021 - 2025. 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ 

Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Đăng tải trên các phương tiện thông tin, truyền thông những nội dung sau: 
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- Những nội dung cơ bản của các Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng 

từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020. 

- Thông tin, tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự 

thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, thực hiện đăng tải các ý kiến 

đóng góp của Nhân dân. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý 

của Nhân dân vào các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, 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, trên hệ thống đài truyền thanh 

của xã, tuyên truyền tại cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, thôn, phố.  

- Thông báo tới Nhân dân trên địa bàn quản lý về cách thức, nội dung góp 

ý đối với các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trong đó có hình 

thức gửi thư trực tiếp. 

4. Thời gian công bố Dự thảo các văn kiện 

 Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020. 

5. Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp 

Các ý kiến đóng góp của Nhân dân bằng hình thức gửi thư xin gửi về 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Quan, Phố Tân An, Thị trấn Văn Quan, 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, điện thoại 0205.3830.261, trước ngày 

24/10/2020 để Phòng tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Quan đề nghị Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND 

các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU (b/c); 

- Ban TGHU- TT Bồi dưỡng CT; 

- Lãnh đạo Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 
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