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BÁO CÁO 

kết quả thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng  

theo Kế hoạch số 199- KH/TU, ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

----- 

 

Thực hiện Công văn số 946-CV/BTGTU, ngày 29 tháng 11 năm 2022 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo kết quả việc mua, đọc báo, tạp chí 

của Đảng theo Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Huyện ủy Bạch Thông báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Bạch Thông là huyện miền núi, có 14 đơn vị hành chính cấp xã (13 xã, 01 thị 

trấn) với 139 thôn bản, tổ dân phố; dân số trên 33 nghìn người, có 05 dân tộc 

chiếm số đông là: Tày, Dao, Nùng, Kinh, Hoa và một số ít dân tộc khác như: 

H.Mông, Sán Dìu, Sán Chí cùng sinh sống. Đảng bộ có 39 tổ chức cơ sở đảng trực 

thuộc Huyện ủy (17 đảng bộ, 22 chi bộ) và 194 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 

tổng số 3.110 đảng viên. 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 

sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu, phối 

hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn, nhiều chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được cụ thể 

hóa đi vào thực tiễn cuộc sống, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện từng 

bước ổn định; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Các hoạt động văn hóa xã hội 

có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải 

thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị thường 

xuyên được củng cố và hoạt động có hiệu quả. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 199-KH/TU 

Thực hiện Công văn số 810-CV/BTGTU, ngày 05/8/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo Kế hoạch số 199-

KH/TU, Huyện ủy Bạch Thông ban hành Công văn số 761-CV/HU, ngày 

15/8/2022về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Chỉ đạo các chi, đảng bộ tiếp tục tổ 

chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo số 173-TB/TW; Kế 

hoạch số 199-KH/TU, ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 

810-CV/BTGTU, ngày 05/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 12-

KH/HU, ngày 02/10/2020 của Huyện ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng 
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cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc đọc báo, tạp chí của 

Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vận động Nhân dân tham gia phong trào 

“Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng 

khắp, đồng thời đưa tiêu chí mua, đọc báo và làm theo gương người tốt, việc tốt 

trong bình xét thành tích của các chi, đảng bộ trực thuộc vào dịp cuối năm.  

Từ việc nghiên cứu, đọc, tìm hiểu các loại báo, tạp chí của Đảng, nhận thức 

của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, coi đây là tài liệu sinh 

hoạt đảng, đoàn thể, là kênh quan trọng để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân nâng cao về trình độ lý luận chính trị, nắm vững các quan điểm, đường 

lối của Đảng; nắm bắt kịp thời những diễn biến về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện, hiểu rõ 

hơn về những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực 

thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước…từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, 

sản xuất phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống; có 

ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, đấu tranh 

đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

chính trị của địa phương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân 

thực hiện tốt việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; chấn chỉnh, phê bình đối 

với những đơn vị thực hiện chưa tốt.  

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Bưu điện huyện tham mưu 

cho cấp ủy những giải pháp thiết thực, cụ thể để chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc 

thực hiện mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Tổ chức phát hành báo, tạp chí của 

Đảng đến các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời, 

đầy đủ, chính xác, đảm bảo mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi chi bộ trực thuộc đảng bộ 

cơ sở đều có báo Nhân dân, báo Bắc Kạn, Tạp chí Cộng sản đọc hàng ngày. 

2. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện mua, đọc báo, tạp chí của Đảng 

theo Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

Công tác kiểm tra, giám sát việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại các chi 

bộ, đảng bộ được quan tâm thường xuyên rà soát, kiểm tra việc đặt mua, đọc báo, 

tạp chí của Đảng tại các chi, đảng bộ theo tháng, quý; qua đó kịp thời đôn đốc, 

hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đặt mua, đọc báo, 

tạp chí của Đảng. Nhờ vậy, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn 

huyện đã có chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nền nếp, cuốn Bản tin xây 

dựng Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn được phát hành đến các chi bộ, 

đảng bộ cơ sở để phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt 

chi bộ hằng tháng. Ngoài ra, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện mua, đọc 

báo, tạp chí của Đảng được thực hiện lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, giám sát 

của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và trong các cuộc họp, hội nghị 

giao ban định kỳ. 
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3. Kết quả đạt được  

Trong năm 2022, việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng luôn được Huyện 

ủy quan tâm, coi đây là nhiệm vụ cần thiết có ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân. Hằng tháng, quý các chi, đảng bộ hầu hết đều đặt đủ các 

loại báo, tạp chí như: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, tạp chí xây dựng Đảng và 

Báo Bắc Kạn. Đối với đảng bộ Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện, các chi bộ 

trường học ngoài việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng còn đặt mua báo theo ngành 

dọc (Đảng bộ Công an đặt Báo Công an nhân dân; Ban Chỉ huy quân sự đặt báo 

Quân đội nhân dân và các chi bộ trường học đặt báo Giáo dục và Thời đại). Đối 

với các chi bộ thôn, tổ phố do đồng chí Bí thư chi bộ lưu giữ báo và sử dụng trong 

các buổi sinh hoạt chi bộ hoặc các đảng viên có nhu cầu mượn về nhà đọc, nghiên 

cứu; các trường học được lưu giữ tại thư viện của nhà trường phục vụ nhu cầu đọc 

của giáo viên, nhân viên và học sinh.  

Kinh phí đặt mua báo và tạp chí của Đảng được chi từ nguồn kinh phí hoạt 

động hằng năm của Đảng (thực hiện theo Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 

của Ban Bí thư quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổchức cơ sở 

đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và Hướng dẫn số 21-HD/VPTW,ngày 

04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về hướng dẫn một sốđiểm quy định cụ 

thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư). 

Nhìn chung, các chi, đảng bộ trực thuộc trong thời năm qua đã tích cực thực 

hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Do vậy báo, tạp chí 

của Đảng đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, đáp ứng nhu cầu 

thông tin, nâng cao trình độ, văn hóa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 

- Tổng hợp số liệu đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo Kế hoạch số 199-

KH/TU của cơ quan, đơn vị (theo phụ lục gửi kèm). Từ đầu năm đến nay các chi, 

đảng bộ đã đặt mua báo, tạp chí của đảng, cụ thể như sau: 

+ Báo Nhân dân: 17/17 đảng bộ đặt mua báo (trong đó Đảng bộ xã Cao Sơn 

quý II+III+IV không đặt mua). Có 07/22 chi bộ trực thuộc đặt mua báo; 15/22 chi 

bộ không đặt mua báo (gồm Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND, Tài chính - Thống 

kê, Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp PTNT, Thanh tra - Tư pháp, Tài nguyên 

- Môi trường, Bảo hiểm xã hội, TTGD nghề nghiệp - GDTX, Nội vụ-LĐTB&XH, 

Kiểm lâm, Tòa án nhân dân nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ngân hàng 

NN&PTNT, Lâm trường, Chi cục Thi hành án dân sự). 

+ Báo Bắc Kạn: 17/17 đảng bộ đặt mua báo (trong đó Đảng bộ xã Nguyên 

Phúc quý I+II không đặt mua). Có 10/22 chi bộ trực thuộc đặt mua báo, 12/22 chi 

bộ không đặt báo Bắc Kạn (gồm Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND, Kinh tế - Hạ 

tầng, Thanh tra - Tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH, 
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Nội vụ - LĐTB&XH, Hạt kiểm lâm, Viện kiểm sát nhân dân, Ngân hàng 

NN&PTNT, Lâm trường Bạch Thông, Chi cục Thi hành án dân sự, phòng Nông 

nghiệp PTNT). 

+ Tạp chí cộng sản: 16/17 đảng bộ đặt tạp chí (trong đó Đảng bộ xã Tân Tú 

không đặt tạp chí). Có 12/22 chi bộ trực thuộc đặt tạp chí; 10/22 chi bộ không đặt 

mua tạp chí cộng sản (gồm Chi bộ phòng Nông nghiệp PTNT, Thanh tra - Tư pháp, 

Nội vụ - LĐTB&XH, Hạt kiểm lâm, Tòa án nhân dân nhân dân, Viện kiểm sát nhân 

dân, Ngân hàng NN&PTNT, Lâm trường Bạch Thông, Chi cục thi hành án dân sự, 

phòng Nông nghiệp PTNT). 

+ 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương kết nối mạng Internet để cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên truy cập, khai thác 

thông trên các báo, tạp chí của Đảng, phục vụ công tác tuyên truyền, cập nhật 

thông tin, kiến thức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

- Chi tiết theo quý:  

+ Quý I năm 2022: 21/39 chi, đảng bộ đặt đủ 3 đầu báo; 11/39 chi, đảng bộ 

đặt không đủ 3 đầu báo; 07/39 chi bộ trực thuộc không đặt báo (gồm Chi bộ Thanh 

tra - Tư pháp; Nội vụ - LĐTB&XH; Hạt kiểm lâm; Viện kiểm sát nhân dân; Ngân 

hàng NN&PTNT; Lâm trường Bạch Thông; Chi cục thi hành án dân sự) 

+ Quý II năm 2022: 18/39 chi, đảng bộ đặt đủ 3 đầu báo; 15/39 chi, đảng bộ 

đặt không đủ 3 đầu báo; 06/39 chi bộ trực thuộc không đặt báo (gồm Chi bộ Thanh 

tra - Tư pháp; Nội vụ - LĐTB&XH; Hạt kiểm lâm; Ngân hàng NN&PTNT; Lâm 

trường Bạch Thông; Chi cục thi hành án dân sự) 

+ Quý III năm 2022: 21/39 chi, đảng bộ đặt đủ 3 đầu báo; 13/39 chi, đảng bộ 

đặt không đủ 3 đầu báo; 06/39 chi bộ trực thuộc không đặt báo (gồm Chi bộ Thanh 

tra - Tư pháp; Nội vụ - LĐTB&XH; Hạt kiểm lâm; Ngân hàng NN&PTNT; Lâm 

trường Bạch Thông; Chi cục thi hành án dân sự) 

+ Quý IV năm 2022: 22/39 chi, đảng bộ đặt đủ 3 đầu báo; 13/39 chi, đảng bộ 

đặt không đủ 3 đầu báo; 05/39 chi bộ trực thuộc không đặt báo (gồm Chi bộ Thanh 

tra - Tư pháp; Nội vụ - LĐTB&XH; Ngân hàng NN&PTNT; Lâm trường Bạch 

Thông; Chi cục thi hành án dân sự) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm: Trong năm 2022, Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng 

trên địa bàn thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, qua đó giúp 

cấp ủy có thêm kênh thông tin chính thống để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên 

truyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã 

từng bước đi vào nền nếp; cán bộ, đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang 

và Nhân dân tích cực khai thác thông tin, nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, tư 

tưởng, văn hóa góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

các nhiệm vụ chính trị của địa phương…  
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2. Khó khăn, hạn chế 

- Một số cấp ủy chưa chủ động và coi trong việc đặt mua báo, tạp chí của 

Đảng,chưa phát huy được tủ sách tại cộng đồng. 

- Hình thức tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc báo, tạp chí chưa đa dạng, hiệu 

quả chưa cao.Một số cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa thật sự quan tâm khai 

thác, sử dụng thông tin trên báo, tạp chí của Đảng. 

- Kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng còn hạn chế, cơ sở vật chất còn khó 

khăn. Công tác phát hành báo, tạp chí về cơ sở có lúc còn chậm, do đó phản ánh 

không kịp thời tình hình thời sự dư luận quan tâm… 

3. Nguyên nhân 

- Một số ít các chi bộ chưa thật sự nhận thức rõ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan 

trọng của việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng.  

- Sự phát triển rộng rãi của các loại hình báo điện tử, Internet, mạng xã hội và 

tỷ lệ cán bộ, đảng viên, người dân khai thác thông tin trên báo điện tử, Internet, 

mạng xã hội khá cao dẫn đến nhu cầu đặt mua báo, tạp chí của Đảng hạn chế. 

 - Kinh phí của các chi, đảng bộ còn hạn hẹp nên chưa đảm bảo cho đặt mua 

đầy đủ các loại báo, tạp chí của Đảng. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương, tỉnh: Không có. 

2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng việc mua, đọc và làm 

theo báo tạp chí của Đảng đảm bảo thống nhất, đồng bộ, nhằm nâng cao nhận 

thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 199-

KH/TU, ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Thông báo kết 

luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng”. 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, đảng viên 

thường xuyên đọc, nghiên cứu, học tập, vận dụng báo, tạp chí của Đảng phục vụ 

quá trình công tác; có hình thức, thời gian phù hợp để nghiên cứu, sử dụng hiệu 

quả báo, tạp chí của Đảng đã đặt mua, tránh việc mua xong để đấy.  

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cấp ủy, đẩy mạnh phong 

trào đọc và nghiên cứu báo Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt 

động của cơ quan, đơn vị. Coi việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng không chỉ để 

hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối, chính sách của 

Đảng và Nhà nước mà còn là một nhu cầu hưởng thụ về văn hoá, chính trị.  

- Tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, trường học thực 

hiện nghiêm túc việc sử dụng kinh phí theo định mức quy định hàng năm để đặt 

mua các loại báo, tạp chí của Đảng; đối với các chi, đảng bộ trực thuộc, UBND xã, 

thị trấn phải có ít nhất 3 loại báo, tạp chí (Báo Nhân dân, Báo Bắc Kạn, Tạp chí 
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Cộng sản); đối với MTTQ và các đoàn thể cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ 

sở, phải có ít nhất 2 loại báo (Báo Bắc Kạn và Báo Nhân dân); đối với các đồng 

chí Báo cáo viên cấp huyện phải có Tạp chí Báo cáo viên và Báo Nhân dân. Chủ 

động cân đối ngân sách dành cho việc mua báo, tạp chí của Đảng, kết hợp với việc 

huy động tốt các nguồn kinh phí khác. 

- Bưu điện huyện và điểm bưu điện xã làm tốt nhiệm vụ là đơn vị chủ lực cấp 

phát theo dõi việc đặt, mua báo, tạp chí của Đảng, với phương châm kết hợp hài 

hoà giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị góp phần đưa báo, tạp chí của 

Đảng đến đông đảo nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa. Phối hợp chặt chẽ với 

Ban Tuyên giáo các cấp để nắm số lượng mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, sơ tổng kết rút kinh 

nghiệm tạo phong trào mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong đời sống xã hội. 

Hằng năm, xem việc mua và đọc báo Đảng là một trong những chỉ tiêu để phân 

loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. 

-Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện trong việc 

tuyên truyền, rà soát, đôn đốc việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Kịp thời tham 

mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương những chi, đảng bộ 

thực hiện tốt, đôn đốc nhắc nhở những chi, đảng bộ chưa thực hiện nghiêm túc đặt 

mua báo, tạp chí của Đảng. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng 

theo Kế hoạch số 199- KH/TU của Huyện ủy Bạch Thông. 

 

Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Huyện ủy, 

- Lãnh đạo UBND huyện, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà 
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PHỤ LỤC 

kết quả thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng  

theo Kế hoạch số 199- KH/TU ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(kèm theo Báo cáo số       -BC/HU, ngày     tháng 12 năm 2022 của Huyện ủy) 

----- 
 

Stt Tên báo, tạp chí Qúi I Qúi II Qúi III Qúi IV 
Ghi 

chú 

1 
Báo Nhân dân (xuất 

bản 07 số/tuần) 
1.932 số 1.848 số 1.848 số 1.848 số  

2 
Tạp chí Cộng sản (xuất 

bản 02 số/tháng) 
168 số 168 số 168 số 168 số  

3 

Báo Bắc Kạn (xuất 

bản 04 số/ tuần, các 

ngày thứ hai, thứ tư, 

thứ sáu, thứ bảy) 

1.296 số 1.296 số 1.248 số 1.248 số  

 Tổng số 3.396 số 3.312 số 3.264 số 3.264 số  

 

------------------------------------------------ 
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