TỈNH ỦY HẬU GIANG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 15-TB/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hậu Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
----Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên
trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy;
Căn cứ Quyết định số 1753-QĐ/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Hậu Giang về Phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy;
Căn cứ Quyết định số 1761-QĐ/TU ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Hậu Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy;
Căn cứ theo tinh thần cuộc họp lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu
Giang ngày 03/8/2021, đã thống nhất phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Đồng chí Lê Công Lý: UVBTVTU - Trưởng ban.
- Phụ trách chung các mặt hoạt động của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và
chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về toàn bộ hoạt động
của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Là người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí của cơ quan Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy.
- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy; tham gia đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ và Tỉnh ủy về công tác cán
bộ của Ban và cán bộ ở các ngành trong khối Tuyên giáo.
- Chỉ đạo và phụ trách Trưởng bộ phận chuyên trách giúp việc Tỉnh ủy về
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo Kết luận số 01-KL/TW của
Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tham gia Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Ban Biên tập cổng thông
tin điện tử của Tỉnh ủy; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Phó
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại; Phó Trưởng Ban Chỉ
đạo 35 của tỉnh “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Tổ trưởng tổ cộng
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tác viên Dư luận xã hội tỉnh Hậu Giang; tham gia Báo cáo viên Trung ương, Báo
cáo viên của tỉnh; Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X,
nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tham gia các Ban Chỉ đạo khác của tỉnh.
- Chủ trì các cuộc Hội nghị, chương trình công tác của Ban, quyết định các
vấn đề quan trọng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trên cơ sở được tập thể thống nhất.
- Làm Chủ tịch Hội đồng: Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng lương,
Hội đồng sáng kiến cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Chỉ đạo toàn diện các mặt công tác ở Đảng bộ huyện Châu Thành A theo
phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo dõi các mặt công tác Tuyên giáo ở
Đảng ủy Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Ký các văn bản quan trọng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2. Đồng chí Phan Minh Chiến: Phân công phụ trách Phó Trưởng ban
Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổng hợp - Hành chính; Phòng Thông tin Tuyên truyền.
- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban, thay mặt Trưởng ban giải quyết
công việc thường ngày của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và được ủy quyền lúc Trưởng
ban đi công tác nhiều ngày.
- Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, sáu tháng và năm; đề xuất
với đồng chí Trưởng ban về các nội dung cuộc họp của cơ quan Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy theo Quy chế.
- Tham mưu đồng chí Trưởng ban trong thực hiện việc hướng dẫn, triển
khai và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy
theo lĩnh vực công tác được phân công.
- Trực tiếp tham gia làm thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh “về
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch trong tình hình mới”; thành viên bộ phận chuyên trách giúp việc Tỉnh ủy
về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính
trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia Phó
Trưởng ban Ban Biên tập cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy; thành viên Thường trực
Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại, Tổ phó tổ cộng tác viên Dư luận xã hội tỉnh
Hậu Giang; tham gia Báo cáo viên Trung ương, Báo cáo viên tỉnh và tham gia các Ban
Chỉ đạo của tỉnh khi được phân công.
- Làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng
lương, Hội đồng sáng kiến cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Theo dõi các mặt công tác Tuyên giáo ở Đảng bộ thị xã Long Mỹ, huyện
Long Mỹ và Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
- Ký các văn bản được Trưởng ban ủy quyền và chịu trách nhiệm trước
đồng chí Trưởng ban về các lĩnh vực được phân công phụ trách.
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3. Đồng chí Phạm Văn Tửu: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Lý luận Chính trị & Lịch sử Đảng.
- Tham mưu cho Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng ban trong việc thực hiện các
hướng dẫn, xây dựng kế hoạch triển khai và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết
luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác Lý luận Chính trị & Lịch sử Đảng.
- Trực tiếp tham mưu cho đồng chí Trưởng ban chỉ đạo, hướng dẫn các địa
phương về bồi dưỡng chính trị; kế hoạch triển khai thực hiện các lớp đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ; theo dõi, kiểm tra công tác giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống
giáo dục quốc dân và công tác biên soạn Lịch sử truyền thống và quyển “Địa chí
Hậu Giang”; tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh khi được phân công.
- Theo dõi các mặt công tác Tuyên giáo ở Đảng bộ thành phố Ngã Bảy và
huyện Châu Thành.
- Ký các văn bản được Trưởng ban ủy quyền và chịu trách nhiệm trước
đồng chí Trưởng ban về các lĩnh vực được phân công phụ trách.
4. Đồng chí Đinh Văn Hồng: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Khoa giáo.
- Tham mưu cho Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng ban trong thực hiện việc triển
khai, hướng dẫn và sơ, tổng kết, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương
của Tỉnh ủy về công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ.
- Trực tiếp phụ trách bộ phận chuyên trách giúp việc Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
“về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kịp thời báo
cáo đồng chí Trưởng ban.
- Tham gia làm báo cáo viên cấp tỉnh, nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 của
tỉnh và tham gia các Ban Chỉ đạo khác được phân công.
- Theo dõi các mặt công tác Tuyên giáo ở Đảng bộ thành phố Vị Thanh,
huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy.
- Ký các văn bản được Trưởng ban ủy quyền và chịu trách nhiệm trước
đồng chí Trưởng ban về các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để
tiện phối hợp trong công tác.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN
- BTGTW (TPHCM – Hà Nội),
Người ký: Lê Công Lý
- TTTU, TTHĐND, TTUBND tỉnh,
Email: lylc@haugiang.gov.vn
- Các ban xây dựng Đảng tỉnh,
Cơ quan: Ban Tuyên giáo, Tỉnh ủy Hậu
- Các ban, sở ngành
Giang
- Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- BTG, BTH các huyện, thị, thành, các Đảng ủy, Thời gian ký: 06.08.2021 09:12:13 +07:00
- Lãnh đạo Ban, các phòng thuộc BTGTU,
- Lưu PTHHC-BTGTU.

Lê Công Lý
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