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    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

     
     Bình Thuận, ngày 21 tháng 9 năm 2020 

         

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

 
Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 03/8/2020 và Chương trình công 

tác tháng 9/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mời 

dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng – năm 2020 như sau: 

1. Thành phần:  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.  

- Bí thư hoặc phó bí thư các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.  

- Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở, các đồng chí cấp ủy 

viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. 

- Bí thư hoặc phó bí thư các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc đảng ủy 

cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận (đề nghị cấp ủy cơ sở thông báo và mời 

giúp thành phần tham dự của đơn vị mình). 

- Phóng viên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận.  

2. Nội dung tập huấn:  

- Nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng (đảng viên và tổ chức đảng); 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.  

- Chế độ báo cáo; quản lý, lưu trữ công văn đi – đến; thu nộp đảng phí, quản 

lý và sử dụng tài chính Đảng; việc khai thác và sử dụng Trang Thông tin điện tử 

của Đảng ủy Khối (danguykhoibinhthuan.vn).  

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Ngày 30/9/2020 (01 ngày, bắt đầu lúc 08h00’). 

- Địa điểm: Hội trường A – Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận (số 04 – 

Hải Thượng Lãn Ông – Thành phố Phan Thiết). 
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4. Tài liệu Hội nghị: Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

Đảng ủy Khối (danguykhoibinhthuan.vn/Tài liệu/Văn bản khác); đề nghị các đồng 

chí tải về nghiên cứu và mang theo khi dự Hội nghị./.  

 
 

 
 

Nơi nhận:                                                               
- Như thành phần mời,  
- Lưu VPĐUK.                                                     

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Đinh Quang Vũ    
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