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  Bình Thuận, ngày 04 tháng 12 năm 2019 

         

                       Kính gửi:  Các chi, đảng bộ cơ sở. 
 

 
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mời dự Hội nghị, với các nội dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối;  

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối;  

- Bí thư hoặc phó Bí thư các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở; 

- Bí thư hoặc phó Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc đảng 

ủy cơ sở (bao gồm cả chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận);   

- Chuyên viên và lãnh đạo Văn phòng, các ban, đoàn thể Đảng ủy Khối.  

(Nhờ Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở mời các thành phần dự Hội nghị và 

photo tài liệu gửi đến các đồng chí của chi, đảng bộ mình tham dự hội nghị) 

2. Nội dung:  

- Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đảng ở cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025;  

- Quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 29/11/2019 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn về 

“kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng 

viên ở cơ sở”.  

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Ngày 10/12/2019 (bắt đầu lúc 08h00’). 

- Địa điểm: Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận  

         (số 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Thành phố Phan Thiết). 

4. Tài liệu Hội nghị:  

Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 

26-KH/ĐUK, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội 

chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm 

kỳ (2020-2025); Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 04/12/2019 của Ban Thường 
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vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “về hướng dẫn công tác tổ chức 

Đại hội Đảng ở cơ sở”; Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 29/11/2019 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về “hướng dẫn kiểm 

điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở 

cơ sở” được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối 

(http://danguykhoibinhthuan.vn, chọn menu "Tài liệu" và chọn "Văn bản phục vụ 

Đại hội”); đề nghị các đồng chí tải về nghiên cứu và mang theo khi dự Hội nghị.  
 

Nơi nhận:                                                               
- Như thành phần mời,  
- Lưu VPĐUK.Vu-115b.                                                     

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Đinh Quang Vũ    
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