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Bình Thuận, ngày 19 tháng 11 năm 2018 

           Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
        - Đoàn Khối, 
      - Hội Cựu chiến binh Khối. 

                           

Thực hiện Công văn số 1320-CV/TU, ngày 13/11/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến thực 

hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ 

quan tỉnh đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các kế 

hoạch của Tỉnh ủy(1), của Đảng ủy Khối(2) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, 

ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội 

ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến, những việc làm hay, 

cách làm sáng tạo, hiệu quả; kịp thời phản ánh, góp ý những nơi làm chưa tốt, 

kém hiệu quả; từ đó xác định giải pháp khắc phục, tạo chuyển biến tích cực 

trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ trong tình hình hiện nay. 

2. Tuyên truyền về những tấm gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên tận tụy, gương mẫu, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao; những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; tạo sự 

lan tỏa phong trào cán bộ, đảng viên “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong 

sáng, tinh thông” trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 

với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh 

đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
                                                           
(1) Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 29/8/2018  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
(2) Kế hoạch số 109-KH/ĐUK, ngày 02/10/2018  của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
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Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy theo dõi việc thực hiện Công văn 

này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để 

theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để biết), 
- Như trên,                         (qua mạng)       
- Thường trực Đảng ủy,              
- Lưu VP, TGDV, (Th- 4b) 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 

 
Võ Duy Quý 
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