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Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

  

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Bình Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự năm 2019. Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị các 
cấp ủy cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây thực hiện tốt các công 
việc sau: 

1. Tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 
35-CT/TU, ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, thực hiện 
tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019. 

2. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối các giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối trong 
công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh 
giác, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thủ đoạn chống phá của các thế 
lực thù địch đến với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, 
đơn vị. 

Giao Văn phòng Đảng ủy Khối giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi 
việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                        
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Ban Nội Chính Tỉnh ủy,  
- Công an tỉnh, 
- Thường trực Đảng ủy Khối,  
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- VP, các Ban, đoàn thể ĐUK, 
- Lưu VPĐUK.Trung. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 
 
 
 

Lê Đức Hùng 
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