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                      ĐẢNG ỦY KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

                              *                                    Bình Thuận, ngày 26 tháng 9 năm 2019
                      Số 283-CV/ĐUK
Thực hiện việc quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW
   của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

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

Thực hiện Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU, ngày 28/6/2019 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”,
Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số
143-KH/TU, ngày 03/6/2019 của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh  yêu cầu cấp ủy các cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc việc quán
triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện như sau: 

-  Tiếp tục tổ chức  quán triệt,  tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày
02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Kết luận số 38-KL/TW,
ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị  (khóa XII) và Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày
03/6/2019 của Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao
động bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình của tổ chức đảng và cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp (hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/10/2019).

- Báo cáo kết quả thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền lồng ghép vào báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, 11/2019.

Tài liệu quán triệt  (Nghị quyết số 22-NQ/TW, Kết luận số 38-KL/TW và Kế
hoạch số 143-KH/TU) đăng tại mục tài liệu ở trang tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan
và doanh nghiệp tỉnh. Địa chỉ: http://danguykhoibinhthuan.vn.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm
tra, giám sát việc triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018
của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 03/6/2019 của Tỉnh ủy
của các cơ sở đảng trực thuộc.

Nơi nhận:                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy Khối,                                             PHÓ BÍ THƯ
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối,                                     
- Lưu VP.

                                                                                         Võ Thành Công
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