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CHỈ THỊ  

VỀ MUA VÀ ĐỌC BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG 
 

Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng Sản, báo của các đảng bộ tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương nằm trong hệ thống báo chí cách mạng cả nước, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng 

Sản, cơ quan Trung ương của Đảng; báo tỉnh, thành phố, cơ quan của đảng bộ 

địa phương, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân.  

Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã 

hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân 

trên mọi miền đất nước; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng 

những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Bộ Chính trị yêu cầu các 

cấp uỷ đảng và tổ chức đảng các cấp, các ban ngành, đoàn thể :  

1- Tổ chức tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng:  

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đưa tin, viết bài, góp ý kiến xây dựng báo 

chí đảng.  

- Quan tâm chỉ đạo tốt công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng (kể cả 

phát hành lẻ) một cách rộng khắp đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, 

nhân dân và bạn đọc, đặc biệt quan tâm miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tổng cục 

Bưu điện tăng cường tổ chức phát hành báo chí của Đảng, xem xét việc giảm 

giá cước phát hành báo và giá cước truyền báo Nhân Dân.  

Mỗi chi bộ đảng, mỗi uỷ ban nhân dân, hội dồng nhân dân xã, phường, 

mỗi cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có báo 

Nhân Dân (hằng ngày) và các báo của đảng bộ địa phương mình. Mỗi đảng bộ 

cơ sở đều có ít nhất một tạp chí Cộng sản. Có các hình thức phù hợp để đảng 

viên, đoàn viên và nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của 

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

sách của Đảng, Nhà nước.  

2- Nguồn kinh phí:  

- Các cơ quan đảng, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể, các 

đơn vị lực lượng vũ trang, các loại doanh nghiệp cần cấp đủ kinh phí để mua 

báo và tạp chí của Đảng.  

- Các địa phương, cơ sở, các cấp uỷ đảng và chính quyền phải chủ động 

cấp kinh phí mua báo chí của Đảng. Các tỉnh uỷ, thành uỷ phải có sự chỉ đạo 

để đảm bảo cân đối kinh phí trên địa bàn.  



- Kiểm tra chặt chẽ kinh phí để mua báo chí của Đảng ở các cấp. Thực 

hiện đúng nguyên tắc, đúng mục đích; không dùng kinh phí mua báo chí của 

Đảng để chi vào việc khác, hoặc mua các loại ấn phẩm khác.  

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương cần hướng 

dẫn cụ thể việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị.  

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.  
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