
 

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

 

Thực hiện Công văn số 1600-CV/TU, ngày 11/12/2019 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về Quán triệt và thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 

của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phổ biến, 
quán triệt Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị và Thông 
báo số 757 -TB/TU, ngày 01/7/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến kết luận 
của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 
24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác dân 
tộc (có gửi kèm văn bản) đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; báo cáo kết 
quả phổ biến, quán triệt về Đảng uỷ Khối trong báo cáo tháng 01/2020. 

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở có nhiệm vụ liên quan trực tiếp, phối hợp 
với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 
dân tộc; đồng thời thúc đẩy phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh 
thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, góp phần phát huy khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà 
nước. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, định kỳ báo cáo 

kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy biết, chỉ đạo. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Văn phòng Tỉnh ủy,  
- Ban Dân vậnTỉnh ủy, 
- Như trên, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các ban, đoàn thể trực thuộc ĐUK, 

- Lưu VP, TGDV.Loan 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 
 

 
 
 

Lê Thị Hải Duyên 
 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG UỶ KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
* 

Số 482 -CV/ĐUK 
Quán triệt và thực hiện  

Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị 
 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bình Thuận, ngày 20 tháng 12  năm 2019 
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