
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
      BAN TUYÊN GIÁO - DÂN VẬN 
                                 *                                   Bình Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2018 
              Số 12  -TB/TGDVĐUK 
 

 THÔNG BÁO 
về việc đăng ký mua tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

 phong cách Hồ Chí Minh (chuyên đề năm 2019) 
 ----- 

 

 Căn cứ Thông báo số 129-TB/BTGTU, ngày 12/12/2018 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh uỷ về phân bổ tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh năm 2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã phân bổ và gửi tài 
liệu trên đến các chi, đảng  bộ cơ sở (mỗi cơ sở 01 cuốn) để triển khai thực hiện. 

Theo Thông báo số 128-TB/BTGTU, ngày 12/12/2018 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh uỷ về đăng ký mua tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ chí Minh (chuyên đề năm 2019); Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối 
thông báo cho cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tài liệu chuyên đề năm 2019 và tài liệu 
tham khảo gồm các loại như sau: 
 

- Tài liệu học tập chuyên đề năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, 
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh: 15.000đ/cuốn. 

- Tài liệu tham khảo: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, 
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân: 45.000đ/cuốn. 

- Tài liệu tham khảo: Chăm lo lợi ích, hạnh phúc và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 50.000đ/cuốn. 

Các cấp ủy cơ sở có nhu cầu sử dụng để phục vụ học tập, sinh hoạt, nghiên 
cứu thì đăng ký đặt mua (theo mẫu kèm theo) gửi trực tiếp và qua mạng nội bộ 
(địa chỉ NGUYEN THI THAM/DUDCD/TUBINHTHUAN/DCS/VN) về Ban 
Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối trước ngày 28/12/2018.  

 Quá thời hạn trên, cơ sở nào không đăng ký xem như không đặt mua tài 
liệu. 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 không tổng hợp số lượng đặt mua 
từ các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở./. 
 

Nơi nhận:                                                                        
- Các chi, đảng bộ cơ sở, (qua mạng) 
- Lưu VP, TGDV. (Th-2b) 

TRƯỞNG BAN 
  

 
 

Phạm Thị Tố Loan 
 



   
 

PHIẾU ĐẶT MUA TÀI LIỆU 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
năm 2019 

----- 
 

 - 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 

01 

Tài liệu học tập chuyên đề năm 2019: 

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, 

phát huy dân chủ, chăm lo đời sống 

nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh 

15.000   

02 

Tài liệu tham khảo: Học tập tư tưởng 

Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, 

phát huy dân chủ, chăm lo đời sống 

nhân dân 

45.000   

03 

Tài liệu tham khảo: Chăm lo lợi ích, 

hạnh phúc và phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh 

50.000   

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 trực tiếp về Ban Tuyên giáo - Dân vận 
Đảng ủy Khối (bằng văn bản và qua mạng theo địa chỉ NGUYEN THI 
THAM/DUDCD/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 2018 
              TM CẤP ỦY     

          (Ký, đóng dấu) 
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