
   

      ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
         ĐẢNG ỦY KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP  TỈNH                   
* 

     Số 596 - CV/ĐUK 

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

         Bình Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2020 
 

         Triển khai công tác vận động, 
 sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp 
              trong tỉnh năm 2020 

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

  

Thực hiện Công văn số 1449-CV/TU, ngày 22/5/2019 của Tỉnh ủy Bình 
Thuận về việc cho chủ trương vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Ban Vận động 
Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã có Kế hoạch số 01/KH-BVĐ-MTTQ, ngày 
02/3/2020 về việc Triển khai công tác vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” 
các cấp trong tỉnh năm 2020; theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp 
ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
thực hiện công tác vận động như sau: 

- Đối tượng vận động: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

- Phạm vi vận động: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Thời gian vận động: Từ khi ban hành Công văn này và kết thúc vào ngày 
30/11/2020. 

- Hình thức triển khai: Phát động rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình tham gia ủng hộ trên 
tinh thần đóng góp tự nguyện vào Quỹ “Vì người nghèo”. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, việc thực 
hiện Công văn này và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Thường trực Tỉnh ủy,                                                               
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ,                                 
- UBMT TQVN tỉnh, 
- Thường trực Đảng ủy Khối,                                              
- Lưu VP, TGDV. Khai 

                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
            PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
                      Lê Thị Hải Duyên 

 
                 

 

 

(báo cáo) 


		VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (ĐT: 080.45474)
	2020-03-13T15:51:10+0700
	VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
	Lê Thị Hải Duyên<LETHIHAIDUYEN@DUK> đã ký lên văn bản này!


		VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (ĐT: 080.45474)
	2020-03-13T15:51:21+0700
	VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
	Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh<DUKQTC1@DUK> đã ký lên văn bản này!




