
ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

THỊ ỦY MƯỜNG LAY 

* 

Số 1230-CV/TU 
Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Văn 

kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

     Mường Lay, ngày 06 tháng 7 năm 2020 

    
  Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; 

         - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã; 

         - Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thị xã;  

         - Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay; 

      - Ban Tuyên giáo Thị ủy. 

     

Thực hiện Công văn số 1177-CV/TU ngày 30/6/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị 

trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (có gửi kèm 

Công văn và báo cáo chính trị); 

 Sau khi xem xét nội dung Công văn, Thường trực Thị ủy có ý kiến như sau: 

 1. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình; Trang thông tin điện tử 

thị xã Mường Lay đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị để các tầng lớp 

Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, thời gian bắt đầu từ 06/7/2020 đến ngày 

25/7/2020 (gửi kèm dự thảo Báo cáo Chính trị). Mở các chuyên trang, chuyên 

mục, chuyên đề hay hộp thư "Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025" để tiếp nhận, chọn lọc, đăng 

tải các ý kiến góp ý của Nhân dân và tiếp nhận, tổng hợp ý kiến gửi về Ban Dân 

vận Thị ủy để tổng hợp. 

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng 

góp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tổng hợp ý kiến gửi về 

Ban Dân vận Thị ủy trước ngày 23/7/2020. 

Ban Dận vận Thị ủy tổng hợp ý kiến của MTTQ và các đoàn thể, ý kiến tham 

gia của các tầng lớp Nhân dân thông qua các chuyên trang chuyên mục của Trung 

tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình; Trang thông tin điện tử thị xã Mường 

Lay đăng tải xong trước ngày 25/7/2020 gửi về Ban Tuyên giáo Thị ủy để tổng hợp. 

2. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nghiên 

cứu và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (có dự thảo báo cáo chính trị 

kèm theo).  
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Báo cáo tham gia ý kiến vào Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIV gửi về Thường trực Thị ủy (Qua Ban Tuyên giáo Thị ủy) trước ngày 

25-7-2020. 

3. Giao Ban Tuyên giáo Thị ủy tổng hợp, tham mưu cho Thị ủy báo cáo 

tổng hợp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV xong trước ngày 30-

7-2020 để thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV và gửi Tỉnh ủy 

Điện Biên đảm bảo quy định.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy, 

- Như trên, 

- LĐ Văn phòng thị xã, 

- Lưu: VPTX. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Vũ Duy Luân 
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