
      ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                     ĐẢNG ỦY KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH
                            *                                    Bình Thuận, ngày 08 tháng 10 năm 2019
                     Số 311-CV/ĐUK
         Thực hiện việc quán triệt Quy định 
          số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị 

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

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  (sao lục số 933-

BS/TU, ngày 01/10/2019 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy), Ban Thường vụ Đảng ủy

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc

phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp

tổ chức phổ biến, tuyên truyền Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ

Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức,

chạy quyền cho đảng viên và quần chúng trong chi, đảng bộ mình.  

Tài liệu quán triệt (Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính

trị) đăng tại mục tài liệu ở trang tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp

tỉnh. Địa chỉ: http://danguykhoibinhthuan.vn.

BanThường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng hoàn thành

việc phổ biến, tuyên truyền Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính

trị trong tháng 10/2019, đồng thời  báo cáo kết quả thực hiện  việc  phổ biến, tuyên

truyền lồng ghép vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2019.

Nơi nhận:                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Các chi, đảng bộ cơ sở,                                                                   PHÓ BÍ THƯ
- Các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối,                                     
- Lưu VP, BTC.

                                                                                        Võ Thành Công
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