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    ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP  
       *                    Phan Thiết, ngày 03 tháng 10 năm 2017 
      Số 478 - CV/ĐUK  
V/v tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
  đối với công tác người có công với cách mạng 
 

                          

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

Thực hiện Chỉ thị số 25 - CT/TU, ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với 
cách mạng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở trực 
thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu kỹ nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 
19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 
15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác người có công với cách mạng. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền 
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người có 
công với cách mạng nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công 
nhân và người lao động về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công 
với cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định việc chăm lo, 
thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ phải 
thực hiện thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.  

2. Vận động người quản lý doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ kinh phí, cùng với 
các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác người có công 
với cách mạng, góp phần tạo điều kiện để người có công với cách mạng có cuộc 
sống không ngừng được cải thiện, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục có nhiều 
đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. 

3. Hội Cựu chiến binh, Đoàn Khối Doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào 
“Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách 
mạng” và đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức các hoạt động 
chăm lo, thăm hỏi, động viên người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. 

4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban, Văn phòng 
Đảng ủy Khối theo dõi, kiểm tra; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
sơ, tổng kết Chỉ thị số 25-CT/TU trong toàn Đảng bộ Khối./.  

 Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ thị số 25-
CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được đăng trên Website của Đảng ủy 
Khối:http://doanhnghiepbinhthuan.org.vn. 

 Nơi nhận:                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ 
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- Thường trực Đảng ủy Khối; 
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