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THÔNG BÁO 

đăng ký mua tài liệu học tập Chuyên đề năm 2020 
 ----- 

 

  Thực hiện Thông báo số 182-TB/BTGTU, ngày 05/12/2019 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy về đăng ký mua tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chuyên đề năm 2020); Ban Tuyên giáo - Dân 
vận Đảng ủy Khối thông báo cho các chi, đảng bộ cơ sở có nhu cầu đăng ký đặt 
mua tài liệu học tập cho cán bộ, đảng viên và quần chúng để phục vụ học tập, 
nghiên cứu triển khai thực hiện gồm các loại như sau: 
 

- Cuốn 1: Chuyên đề năm 2020:“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”: 16.000đ /cuốn.  

 - Cuốn 2: Những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(Tham khảo): 65.000đ/cuốn. 

 - Cuốn 3: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tham khảo): 74.000đ /cuốn. 

Các cấp ủy cơ sở căn cứ vào nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp để đăng ký đặt mua các tài liệu trên (theo mẫu gửi kèm) gửi về Ban 
Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối trước ngày 20/12/2019 để tổng hợp số 
lượng và đặt mua.  

Đề nghị các cấp ủy cơ sở gửi trước phiếu đặt mua tài liệu qua mạng nội bộ 
về địa chỉ TRAN THI THANH THI/DUK/TUBINHTHUAN/DCS/VN, hoặc liên 
hệ số điện thoại: 0252.3814.334. 

 Quá thời hạn trên, cơ sở nào không đăng ký xem như không có nhu cầu. 
Các đảng bộ cơ sở tổng hợp số lượng đặt mua tài liệu của các chi, đảng bộ trực 
thuộc; Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối không tổng hợp số lượng đặt 
mua của các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở. 
 

Nơi nhận:                                                                        
- Các chi, đảng bộ cơ sở;  

- Lưu VP, TGDV. 
 

TRƯỞNG BAN 
  
 
 
 

  Phạm Thị Tố Loan 



 

 

 

  

 

PHIẾU ĐẶT MUA TÀI LIỆU 
học tập Chuyên đề năm 2020 

----- 
 

 - Tên chi, đảng bộ đặt mua:  ………………………………………………. 

 - Họ và tên người theo dõi nhận tài liệu: ..………………………………… 

 - Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………..  

Stt Tên tài liệu 
Đơn giá 
(đồng) 

Số lượng 
đặt mua 
(cuốn) 

Thành 
tiền 

1 

Chuyên đề năm 2020:“Tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

16.000 

  

2 
Những mẫu chuyễn về tinh thần đoàn kết của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 

65.000 
  

3 

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh 

74.000 
  

Tổng cộng   

 

 

 * Ghi chú: 
- Đề nghị các chi, đảng bộ dùng mẫu phiếu đăng ký này, ký tên, đóng dấu, 

ghi rõ họ tên và điền đầy đủ thông tin gửi về Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy 
Khối (bằng văn bản và qua mạng theo địa chỉ TRAN THI THANH 
THI/DUK/TUBINHTHUAN/DCS/VN). 
 - Các đơn vị đăng ký mua tài liệu đề nghị thanh toán bằng tiền mặt, không 
chuyển khoản. 
 - Tài liệu đặt mua không trả lại. 
 - Không đăng ký đặt mua qua điện thoại. 
 

                                                             Bình Thuận, ngày…… tháng 12 năm 2019 
              TM CẤP ỦY     

           (Ký, đóng dấu) 
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