Ban Tuyên giáo Huyện ủy

I. Chức năng:

- Ban tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ Lắk, có chức năng chỉ đạo,
hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết về công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư tưởng, chính trị, công tác tuyên giáo của
Huyện uỷ.

II. Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, đề xuất:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp phân tích tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân
dân; tham mưu Huyện uỷ dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời
báo cáo kiến nghị với Huyện uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Tham gia nghiên cứu, chuẩn bị các đề án, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của
Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tư tưởng, tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng
huyện.

- Tham mưu và tham gia tổng kết, đánh giá hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất phương
hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp thuộc lĩnh vực tuyên giáo.
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- Tham mưu Huyện uỷ tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của
Thành uỷ và của Huyện uỷ trên lĩnh vực tuyên giáo.

- Tham mưu giúp Huyện uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, các ngành đoàn
thể của huyện quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành
uỷ và Huyện uỷ.

+ Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn kiểm tra, giám sát:

- Tham mưu Huyện uỷ tổ chức sưu tầm tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện; tham mưu
Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ hướng dẫn các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn và đơn vị
cơ sở triển khai việc biên soạn lịch sử, truyền thống của từng đơn vị theo sự chỉ đạo của
Huyện uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành uỷ.

- Tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân trong huyện.

- Giúp Huyện ủy định hướng và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong
lĩnh vực văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc
trẻ em,…Tổ chức giao ban định kỳ về công tác tư tưởng – văn hoá, công tác dư luận xã hội,
công tác khoa giáo với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, với cấp ủy và tuyên giáo cơ
sở để triển khai công tác chuyên môn, nắm tình hình và phối hợp giải quyết những vấn đề nảy
sinh trong lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo của huyện.
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+ Thẩm định, thẩm tra:

Đề án của các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện có liên quan đến lĩnh
vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban chấp hành,
Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

+ Thực hiện, nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, chương trình, kế
hoạch công tác của Ban Tuyên giáo Thành uỷ.

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ và
Ban Tuyên giáo Thành uỷ giao cho.

III. Lãnh đạo:
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