
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 1736-CV/TU 

Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và 

nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bình Thuận, ngày 07 tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi: - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

- Báo Bình Thuận. 
 

Nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà trong 

tham gia góp ý xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 

XIII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Bình 

Thuận đăng toàn văn Thư ngỏ và dự thảo Báo cáo chính trị, một số nội dung cần tập 

trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị (kèm theo) trên Cổng thông tin 

điện tử của Tỉnh ủy, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận để cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý. 

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; trình Thường trực Tỉnh ủy vào 

ngày 10/6/2020 và ngày 20/7/2020./. 

 

Nơi nhận: Nơi nhận:  

- Như trên, 

- Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

- Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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