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

Căn cứ các Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU, ngày 21/7/2021 về phổ biến, 

quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU, ngày 

21/7/2021 về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Hướng dẫn số 

21-HD/BTGTU, ngày 21/7/2021 về học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 07-

CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới 

chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức 

quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Chỉ thị số 

05-CT/TW, ngày 23/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình 

hình mới và Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm 

dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 (có gửi kèm theo) đến cán bộ, 

đảng viên, quần chúng; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Khối (theo 

mẫu đính kèm) trước ngày 05/10/2021. 

2. Tiếp tục quan tâm, triển khai phổ biến, quán triệt và tuyên truyền những chỉ 

thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng về công tác giảm nghèo, nhất là 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; về công 

tác gia đình trong tình hình mới; về công tác phòng, chống HIV/AIDS, nhất là góp 
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phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến trước năm 2030 chấm dứt dịch bệnh AIDS 

trong nước theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đoàn Khối, Hội Cựu Chiến binh Khối thực hiện theo chỉ đạo của đoàn thể 

cấp trên triển khai đến các cơ sở Đoàn, cơ sở Hội thực hiện công tác tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi đến đoàn viên, hội viên về các Chỉ thị trên của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp, báo cáo 

kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chậm nhất ngày 10/10/2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các đoàn thể 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                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 CHI, ĐẢNG BỘ ………………………………………. 
 
 

BÁO CÁO 
kết quả quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 07-CT/TW  

của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
----- 

Tình hình tổ chức quán triệt, tuyên truyền 

Ghi chú Tổng 

số lớp 

Ngày tổ 

chức quán 

triệt 
Báo cáo viên Hình thức  

Số lượng người 
học/Tổng số CBĐVQC 

của cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp 

Trong đó 

Cán bộ, đảng viên Quần chúng 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ 
% 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ 
% 

          

 
                                                                                                                                Bình Thuận, ngày        tháng       năm 2021 

                                                                                                                                                                  T/M CẤP ỦY 
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