
      ĐẢNNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                   ĐẢNG ỦY KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
                                *                                   Bình Thuận, ngày28 tháng 11 năm 2019 
                   Số  403-CV/ĐUK 
               Tham gia ý kiến góp ý dự thảo 
                 Quy chế phối hợp công tác   
  
 

     Kính gửi: - Lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, 
                                                    - Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, 
                                                    - Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, 
                                                    - Toàn án nhân dân tỉnh, 
                                                    - Công an tỉnh, 
                                                    - Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, 

                  - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
                                                      có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng Quy chế 

phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với các Ban 

của Tỉnh ủy, Ủy ban  kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Tòa án nhân 

dân tỉnh, Công an tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. 

Để quy chế phối hợp chặt chẽ, khả thi khi triển khai thực hiện, Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối kính gửi lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

việc phối hợp thực hiện quy chế dự thảo Quy chế phối hợp để lấy ý kiến góp ý 

trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.  

Các ý kiến góp ý, đề nghị các đồng chí gửi về Đảng ủy Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh trước ngày 20/12/2019. 
 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kính đề nghị. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Lưu VP (NCuong-123b).  
 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 
 

Lê Đức Hùng  
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