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       ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 
                                 *                                  Phan Thiết, ngày 18 tháng 10 năm 2017 
                     Số 663 -CV/ĐUK 
               V/v quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU 
                và Thông báo số 270-TB/VPTU  

  
                                 Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở 

 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện 
một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 15/9/2015 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy“về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác người có công cách mạng” và Thông báo số 270-TB/VPTU, ngày 
07/9/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội 
nghị trực tuyến đánh gia kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XII) cho đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng. 

2. Triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực 
hiện trong thời gian tới nêu tại mục 2 Thông báo số 270-TB/VPTU phù hợp với 
tình hình thực tế của cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị.  

3. Tăng cường công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội trong việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). 

4. Các cấp ủy báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Khối trong báo cáo 
hàng tháng của cơ sở. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận phối hợp với Văn phòng 
Đảng ủy theo dõi việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ 
Đảng ủy./.  

 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c) 
- Văn phòng Tỉnh ủy; (b/c) 
- Như trên; (qua mạng) 
- Thường trực Đảng ủy; (qua mạng) 

 Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 
(Đã ký và đóng dấu) 
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