
  

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG ỦY KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
* 

Số 504 - CV/ĐUK 
Mạo danh bán sách nghiệp vụ 

 Tổ chức xây dựng Đảng 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bình Thuận, ngày 15 tháng 01 năm 2020 
 

 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở. 

 
Ngày 09/01/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn số 4000-CV/BTCTU 

về việc mạo danh bán sách nghiệp vụ Tổ chức xây dựng Đảng; theo thông báo 

của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì có người tự xưng là cán bộ của Vụ Cơ sở đảng - 

Đảng viên thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đảng được Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận giới thiệu và đề nghị cấp ủy cơ sở mua sách nghiệp 

vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Nay Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thông báo đến tất cả các 

tổ chức đảng trực thuộc được biết: Hiện nay Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh không có chủ trương giới 

thiệu hoặc đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc mua bất cứ loại sách 

nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng nào.  

Đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối chú ý, cảnh giác trước những 

thông tin sai sự thật trên; đồng thời đề nghị các đảng bộ cơ sở có văn bản đến các 

cấp ủy trực thuộc được biết. 

Rất mong các đồng chí quan tâm và xử lý kịp thời. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Lưu VP, Khánh VP. 

 

 T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Đinh Quang Vũ 
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