
        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                     ĐẢNG ỦY KHỐI  

      CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH      
                                        *                                    Bình Thuận, ngày  08 tháng 6 năm 2022                       
                 Số 1052 - CV/ĐUK   
  Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW  
  của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) 
 

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

 Thực hiện Công văn số 472-CV/TU, ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của 

Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý 

vụ việc vụ án tham nhũng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh đề nghị các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Đồng chí bí thư chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị, lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo việc quán triệt Kết luận số 05-KL/TW, 

ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 472-CV/TU, 

ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 Thời gian: Hoàn thành việc quán triệt và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối (qua UBKT Đảng ủy Khối, theo mẫu gửi kèm) trước ngày 20/7/2022. 

2. Các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 

nghiệp, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; 

Kế hoạch số 06- KH/TU, ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 472-CV/TU, 

ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả 

triển khai thực hiện của các tổ chức đảng; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo (lồng 

ghép vào báo cáo phòng, chống tham nhũng định kỳ)./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,   (báo cáo) 
- UBKT Tỉnh ủy, 
- Các đ/c UVBTV Đảng ủy Khối, 
- Các Ban, đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, UBKT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
            PHÓ BÍ THƯ 
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