
         ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                     ĐẢNG UỶ KHỐI
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

       *       Bình Thuận, ngày 21 tháng 01 năm 2020
                  

                    Số 683 - QĐ/ĐUK

QUYẾT ĐỊNH
về số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
-----

- Căn cứ Quy định số 1473-QĐ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng uỷ
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;

- Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch
số 161-KH/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Căn cứ kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ngày 15/01/2020,

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ
quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 299 đại biểu. Trong đó đại biểu
đương nhiên  27, đại biểu được bầu  271  và đại biểu chỉ định  01 (Có danh sách
phân bổ đại biểu kèm theo)
 Điều 2. Việc bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện theo Điều lệ Đảng và Quy chế
bầu cử trong Đảng. Ngoài đại biểu chính thức các chi, đảng bộ bầu đại biểu dự
khuyết, số lượng do Đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở quyết định.

Điều 3. Văn phòng, các Ban của Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở có
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                      
- Như điều 3,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đ.c Dương Văn An - PBT Tỉnh ủy, 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Lưu VP, BTC. 

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Lê Đức Hùng
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