
          ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
                           ĐẢNG ỦY KHỐI  
 CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 
                     Số 1206-CV/ĐUK 

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị  

số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  
 Bình Thuận, ngày 14 tháng 9 năm 2022 

                               
 

                    Kính gửi:  - Các chi, đảng bộ cơ sở, 
                                                                 - Các đoàn thể Khối. 
 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 15/9/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác người có công với cách mạng (viết tắt là Chỉ thị số 14-

CT/TW và Chỉ thị số 25-CT/TU, có gửi kèm theo); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện (theo mẫu gửi kèm) về Đảng ủy Khối trước ngày 23/9/2022 (qua Ban Tuyên 

giáo - Dân vận). 

Mốc thời gian sơ kết: Từ tháng 10/2017 đến hết tháng 7/2022. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp và tham 

mưu báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 
 

 
Phạm Thị Tố Loan 

 
 
 
 



ĐẢNG ỦY KHỐI 
 CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

CHI, ĐẢNG BỘ…………………………... 
* 

Số        -BC/CB (ĐU) 
 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  
 Bình Thuận, ngày       tháng 9 năm 2022 

 
BÁO CÁO 

sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 25-CT/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 

----- 
 

1. Kết quả triển khai thực hiện 

- Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền(1) Chỉ thị số 14-CT/TW và 
Chỉ thị số 25-CT/TU cho cán bộ, đảng viên, quần chúng (nêu rõ thời gian, 
hình thức tổ chức và số lượng cán bộ đảng viên/tổng số, quần chúng/tổng số 
được phổ biến, quán triệt, tuyên truyền). 

- Ban hành văn bản triển khai thực hiện: Nêu rõ ban hành văn bản triển 
khai thực hiện hoặc lồng ghép trong các văn bản, nghị quyết hàng năm của cơ 
sở (nếu có) 

- Công tác chăm lo đời sống gia đình người có công với cách mạng: Nêu 
rõ đối tượng, thời gian, hình thức triển khai, giá trị thực hiện của cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp (nếu có) 

- Kết quả đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các bia, mộ liệt sĩ, tượng đài 
liệt, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ, hỗ trợ cải thiện nhà ở 
cho người có công với cách mạng: Nêu rõ địa điểm, thời gian, hình thức triển 
khai, giá trị thực hiện (nếu có). 

2. Đánh giá chung  

Nêu khái quát ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm 

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

Nơi nhận: 
 

T/M CẤP ỦY 

 

                                                             
(1) Theo chỉ đạo tại Công văn số 478-CV/ĐUK, ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Công văn số 663-

CV/ĐUK, ngày 18/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU 

và Thông báo số 270-TB/VPTU (có gửi kèm theo). 
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