
  ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG UỶ KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
*

Số 286-CV/ĐUK  
Mời học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Thuận, ngày 06  tháng 01 năm 2021

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

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2021 và Kế hoạch số 23-
KH/ĐUK, ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, 
quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan 
và doanh nghiệp tỉnh kính mời: 

1. Thành phần 

1.1. Lớp thứ nhất 

- Thành phần (trừ các đồng chí đã tham gia lớp do Tỉnh ủy tổ chức):

+ Tập thể cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; 

+ Tập thể cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở 

+ Tập thể Ban Chấp hành: Hội Cựu Chiến binh Khối và Đoàn Khối; 

+ Các đồng chí cán bộ công chức Cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh. 

- Thời gian: 8h00 – 11h30 ngày 13/01/2021

1.2. Lớp thứ hai  

- Thành phần (trừ các đồng chí đã tham gia lớp thứ nhất do Đảng ủy Khối 

tổ chức):

+ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, chuyên viên chính ở 

các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh (là đảng viên).

+ Trưởng phòng, phó phòng và tương đương các doanh nghiệp (là đảng 

viên).

+ Ban Chấp hành các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

+ Đảng viên thuộc các chi bộ cơ sở có dưới 20 đảng viên. 

- Thời gian: 14h00-17h00 ngày 13/01/2021

1.3. Phóng viên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận
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2. Địa điểm: Hội trường A – Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận (số 04 – 

đường Hải Thượng Lãn Ông – Thành phố Phan Thiết)

3. Tài liệu 

 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát hành (Đảng ủy Khối đã cung cấp cho cơ sở và

đăng tải file Văn kiện trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh/Tài liệu/Tài liệu tuyên truyền) đề nghị các đồng 

chí tải về nghiên cứu và mang theo khi dự Hội nghị./. 

Nơi nhận:
- Như thành phần mời, 
- Thường trực ĐUK,  
- Lưu VPĐUK. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đinh Quang Vũ   
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