
        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
                                      *                                              Bình Thuận, ngày 16 tháng 01 năm 2019
                  Số 1230 - CV/ĐUK
             Triển khai thực hiện Thông báo
           kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư
                  Trung ương Đảng (khóa XII)

                                      Kính gửi: Cấp ủy các cơ sở đảng 

Thực hiện Công văn số 1375-CV/TU ngày 07/01/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư
Trung  ương  Đảng  về  sơ  kết  5  năm  thực  hiện  Kết  luận  số  19-KL/TW,  ngày

23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) tổng kết 10 năm thực hiện
Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóaVIII) về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt

Thông báo số 50-TB/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, nhất
là số cán bộ, đảng viên, công chức làm việc liên quan đến công tác tư pháp nhằm
nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tính chất chính trị - xã hội của Hội Luật gia Việt
Nam, cũng như yêu cầu cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công

tác của Hội Luật gia các cấp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng triển khai thực
hiện.

Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như trên,                                                                     BÍ THƯ
- T Trực Tỉnh ủy (b/c),
- Lưu VP, BTC (N. Cường - 59b).

                 
                                                                               Lê Đức Hùng
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