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  Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc. 
                                             

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26/12/2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2020, trong đó 
có công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Năm 2020 là năm 
tổ chức Đại hội đảng các cấp để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, cũng là năm cả 
nước tổ chức chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nên Ban 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thống nhất chủ 
trương thực hiện công trình: Đặt phù điêu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong khu Di tích Dục Thanh  (có hình ảnh kèm theo). Công trình vừa có ý 
nghĩa chào mừng Đại hội, vừa tôn tạo cảnh quan và nhất là giới thiệu cho nhân 
dân và khách đến viếng Khu di tích biết tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập,Tự 
do của dân tộc Việt Nam.  

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kêu gọi đảng viên các chi, đảng bộ đóng 
góp kinh phí để thực hiện công trình. Cụ thể: 

* Tổng kinh phí công trình: 160.000.000đ (Một trăm sáu mươi triệu 
đồng). 

* Mức vận động: Vận động mỗi đảng viên đóng góp 30.000đ (danh sách 
kèm theo). 

* Hình thức đóng góp: Các chi, đảng bộ cơ sở chuyển tiền vào tài khoản 
3713.0.1128484 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tại Kho Bạc Nhà 
nước tỉnh Bình Thuận hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Đảng ủy Khối.   

 Để công trình được sớm hoàn thành, rất mong sự quan tâm và ủng hộ của 
các chi, đảng bộ. Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ triển khai thực hiện và chuyển 
kinh phí vận động được đến Đảng ủy Khối (chậm nhất ngày 23/6/2020). 
 

Nơi nhận:                                                                                                             
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc, 
- Các ban Đảng ủy Khối,  
- Lưu VP. Mai -95b.                                                   

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ  

 
 
 
 

Lê Đức Hùng  
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