ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY HẬU GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 2395
*
Số:01-HD/BCĐ

Hậu Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2020
HƯỚNG DẪN

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(dành cho đoàn viên, hội viên và nhân dân)
----Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 2/6/2020 của Ban chỉ đạo 2395 của
Tỉnh ủy về tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân và Hội nghị đóng góp vào các Văn kiện
Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy
hướng dẫn một số nội dung như sau:
1. Những nội dung góp ý
* Kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020.
T
 ập trung vào những nội dung sau:
- Chủ đề và phương châm của Đại hội.
- Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên các lĩnh vực: phát
triển kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại; xây dựng
Đảng; xây dựng hệ thống chính quyền; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.
- Đánh giá ưu điểm, hạn chế.
* Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tập trung vào những nội dung sau: Mục tiêu tổng quát; các nhiệm vụ chủ yếu;
một số chỉ tiêu chủ yếu; các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.
* Những nội dung khác
Ngoài những nội dung đã trình bày trong văn kiện tóm tắt, đại biểu có đề xuất,
hiến kế hoặc kiến nghị đối với tỉnh, đối với Đại hội.
2. Hình thức tổ chức lấy ý kiến Nhân dân
* Hình thức
- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến trong đại diện thành viên Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
- Đăng tải tài liệu lấy ý kiến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên Đài Phát
thanh và Truyền hình Hậu Giang và Báo Hậu Giang; trên các trang thông tin điện tử
của tỉnh; phát hành tài liệu phục vụ sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tổ, nhóm các đoàn thể
chính trị - xã hội; sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn dân cư.
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* Nơi nhận ý kiến góp ý của đoàn viên, hội viên và nhân dân.
- Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp
trong tỉnh.
- Các địa phương, đơn vị tổng hợp (hoặc các cá nhân) gửi trực tiếp ý kiến về
Ban Dân vận Tỉnh ủy (cơ quan thường trực BCĐ 2395), địa chỉ: khu hành chính Tỉnh
ủy, đường Nguyễn An Ninh, khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu
Giang. Mail: bandanvanhg@gmail.com.
*Đ
 ề nghị Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh làm đầu mối tổng hợp ý kiến từ hệ
thống của mình theo hướng dẫn số 87-HD/BTG ngày 14/02/2020 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, gửi về Ban Chỉ đạo 2395 (cơ quan thường trực là Ban Dân vận Tỉnh ủy).
* Đề nghị Ban Dân vận cấp huyện tham mưu cấp ủy, chỉ đạo Mặt trận và các
đoàn thể trên địa bàn thực hiện việc lấy ý kiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân
theo đúng hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; tổ chức 1 Hội nghị lấy ý kiến và tổng
hợp báo cáo đúng thời gian quy định.
3. Thời gian
- Từ ngày phát hành tài liệu, đến hết tháng 8/2020.
- Thời gian chậm nhất nhận báo cáo tổng hợp ý kiến:
+ Đợt 1: 10/8/2020.
+ Đợt 2: 10/9/2020.
Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Dân
vận cấp huyện thực hiện theo tinh thần hướng dẫn này.
Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của đông đảo đoàn viên, hội
viên và Nhân dân trong tỉnh.
Trên đây là hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp vào dự thảo
báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc TU,
- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội,
- Báo, Đài, Sở TT&TT,
- BCĐ 2395,
- Các huyện, thị, thành ủy,
- Ban Dân vận cấp huyện,
- Đoàn viên, hội viên và nhân dân,
- Lưu BCĐ-2395.
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