
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
VĂN PHÒNG

*
Số 483-BC/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 05 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO 
tình hình từ ngày 27/4 đến ngày 30/4/2014

-----

1. Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy 

* Thường trực Tỉnh ủy: Chủ trì họp giao ban các Thường trực.  Đồng chí  
Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Dương Văn An 
- Phó Bí thư Tỉnh ủy: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm (2004 - 2013) thực hiện Nghị 
quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) và sơ kết 4 năm (2010 - 2013) thực hiện 
Kết luận số 93-KL/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 
23-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) về đào tạo nghề, giải quyết việc làm. 

- Đồng chí Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
XI), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận: 
Thăm các gia đình cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, các Mẹ Việt 
Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại thành phố Phan Thiết 
và các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) và 
kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014); chủ trì 
làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình về giám sát việc khắc phục kết 
quả kiểm tra trong năm 2013 về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 
số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), gắn với việc thực hiện Quy định số 55-
QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) 
theo Kế hoạch số 103-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); tiếp xúc cử 
tri xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình) và xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam).

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư 
Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: Chủ trì 
họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;  chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo 
công tác tôn giáo.

- Đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì Hội nghị triển 
khai Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chủ trì họp Ban Cán 
sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
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2. Hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các 
đảng bộ trực thuộc tỉnh

* Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc: Dự Hội nghị 
tổng kết 10 năm (2004 - 2013) thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy 
(khóa X) và sơ kết 4 năm (2010 - 2013) thực hiện Kết luận số 93-KL/TU của Tỉnh 
ủy (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) 
về đào tạo nghề, giải quyết việc làm do Tỉnh ủy tổ chức; dự Hội nghị triển khai 
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh 
tổ chức.  Thường trực các Huyện ủy Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và Đảng ủy 
Khối các Cơ quan tỉnh:  Chủ trì họp giao ban các Thường trực tháng 4 và triển 
khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2014.

* Ban Thường vụ các Huyện ủy Bắc Bình, Đức Linh: Làm việc với Đoàn 
Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc khắc phục kết quả kiểm tra 
trong năm 2013 về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-
CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), gắn với việc thực hiện Quy định số 55-
QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 
XI) theo Kế hoạch số 103-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII). Ban 
Thường vụ các Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Khối các Cơ quan tỉnh: Họp 
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 
tháng 5/2014; xét kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức.

- Thường trực Huyện ủy Tuy Phong: Chủ trì họp giao ban Thường trực Hội 
đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng nhân 
dân huyện.

- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: Dự Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2014 - 2019; chủ trì họp nghe và cho ý kiến về 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng 
tâm tháng 5/2014.

- Thường trực Huyện ủy Hàm Tân: Dự cuộc họp triển khai thực hiện công 
tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng đường cao tốc Dầu 
Giây - Phan Thiết đoạn qua địa bàn huyện.

- Thường trực Huyện ủy Đức Linh: Làm việc với Đảng ủy xã Mê Pu về 
tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Thường trực Huyện ủy Phú Quý: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, 
chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 
2014 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức.

- Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh: Chủ trì họp giao ban với 
lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể khối.
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- Thường trực Đảng ủy  Khối Doanh nghiệp: Chủ trì các Tổ kiểm tra tiến 
hành kiểm tra một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về 
xây dựng Đảng hiện nay”, việc thi hành Điều lệ Đảng và việc thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở. Ban Thường vụ họp nghe và cho ý kiến về việc bổ sung nhân sự 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công ty 
TNHH Một thành viên Cao su Bình Thuận.

3. Một số tình hình và hoạt động cụ thể
- Sáng ngày 27 và chiều ngày 28/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư 

Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội - đơn vị tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc cử 
tri xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình) và xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam) về 
thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Tại  buổi  tiếp xúc cử tri  xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình),  cử tri  đề nghị 
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội - đơn vị tỉnh Bình Thuận phản ánh với các cấp 
chính quyền sớm quan tâm đầu tư giải quyết nước sản xuất, sinh hoạt cho nhân 
dân, đầu tư đường giao thông từ trung tâm xã đến khu sản xuất; giải quyết vốn để 
hỗ trợ học sinh nghèo; vấn đề giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên là con em 
đồng bào dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp ra trường…

Tại  buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam) đề nghị 
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội - đơn vị tỉnh Bình Thuận phản ánh đến Quốc hội, 
Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương những kiến nghị có liên quan đến chế độ 
hưởng trợ cấp của người cao tuổi, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh 
do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, chế độ bảo hiểm y tế cho những người tham gia 
công tác hội, đoàn thể ở thôn... Riêng những vấn đề bức xúc tại địa phương, cử tri 
xã Tân Thuận phản ánh tình trạng biển xâm thực, điện sinh hoạt, các tiêu chí khó 
thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc 
hội - đơn vị tỉnh Bình Thuận ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời đề 
nghị cấp ủy, chính quyền huyện, xã phối hợp với các ngành chức năng để sớm giải 
quyết, tạo thuận lợi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

- iệnChiều ngày 29/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã làm 
việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình về giám sát việc khắc phục kết quả 
kiểm tra trong năm 2013 về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 
03-CT/TW của Bộ Chính trị  (khóa XI),  gắn với việc thực hiện Quy định số 55-
QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) 
theo Kế hoạch số 103-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Huyện Bắc 
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Bình là địa bàn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhiều nhất so với các địa 
phương trong tỉnh để phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 - đoạn qua địa 
bàn huyện. Tuy nhiên, với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị của huyện, 
cùng với ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện, đã góp phần cùng với các địa phương 
trong tỉnh cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi 
công theo đúng tiến độ đã đề ra. Qua đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh về gần dân, sát dân, chăm lo lợi ích thiết thực cho nhân dân đã 
được thể hiện rõ hơn, đây là một trong những kết quả nổi rõ trong việc thực hiện 
Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ huyện Bắc Bình. Từ 
bài học giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 - đoạn qua 
địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình cần tiếp tục chọn những việc 
bức xúc trong cuộc sống nhân dân để tập trung giải quyết có kết quả. Đặc biệt, tệ 
nạn ma túy là một trong những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà huyện đang tập trung 
xử lý, do đó cần phát huy đúng mức vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, 
cộng đồng dân cư và từng gia đình trong việc phòng, chống, đẩy lùi tệ nạn này.

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Đảng bộ huyện Bắc Bình cần tiếp 
tục khắc phục có kết quả những yếu kém, khuyết điểm đã được kết luận qua kiểm 
điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). 
Tăng cường đúng mức công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và làm tốt hơn nữa 
việc nhân rộng điển hình tiên tiến…

- Sáng ngày 30/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, 
tặng quà các gia đình cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, các Mẹ 
Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại thành phố Phan 
Thiết và các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam nhân dịp kỷ niệm 39 năm 
ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) 
và kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014). 

Trong không khí thân tình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức 
khỏe, đời sống sinh hoạt của các cựu chiến binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những sự 
đóng góp và hy sinh to lớn của các cựu chiến binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các 
cựu chiến binh, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
luôn mạnh khỏe, nêu cao tinh thần “tuổi cao, chí càng cao”, tiếp tục động viên con 
cháu phát huy truyền thống cách mạng; là tấm gương sáng để thế hệ đi sau học tập 
và noi theo. 
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- Sáng ngày 29/4/2014, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm (2004 - 2013) thực hiện Nghị quyết 
số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) và sơ kết 4 năm (2010 - 2013) thực hiện Kết 
luận số 93-KL/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-
NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) về đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Cùng dự Hội 
nghị có đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành 
Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 
đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
tỉnh và đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa 
X) và 04 năm (2010 - 2013) thực hiện Kết luận số 93-KL/TU của Tỉnh ủy (khóa 
XI); công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã được các cấp, các ngành, địa 
phương tích cực triển khai và thường xuyên đẩy mạnh thực hiện, gắn với phong 
trào giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi rõ:  Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều quy hoạch, kế hoạch, đề án, các chính sách triển 
khai  thực hiện công tác  đào tạo nghề,  giải  quyết  việc làm cho lao động địa 
phương. Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nghề cho lao động được đầu tư 
nhiều hơn; phương thức đào tạo nghề linh hoạt hơn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 
nghề tăng lên đáng kể, nhất là lao động nông thôn. Nhờ vậy, chất lượng nguồn 
nhân lực của tỉnh từng bước được nâng lên. Lực lượng lao động được giải quyết 
việc làm ngày càng nhiều hơn, góp phần tích cực tăng thu nhập, ổn định cuộc 
sống nhân dân. Cơ cấu lao động được chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần 
thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, nhận thức và ý thức về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc 
làm trong một bộ phận nhân dân chuyển biến chưa mạnh và chưa đều. Phương 
thức đào tạo nghề chậm được đổi mới cả về nội dung và phương pháp đào tạo. 
Chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề còn thấp; phần lớn là đào tạo nghề ngắn 
hạn. Một bộ phận lao động có việc làm chưa thực sự bền vững và phát huy tay 
nghề được đào tạo còn hạn chế. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghề còn nhiều 
bất cập.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các 
cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu về đào 
tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XII đã đề ra, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo và tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 
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Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt  Nghị quyết số 23-
NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) và Kết luận số 93-KL/TU của Tỉnh ủy (khóa XI); 
đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 
thức, ý thức của nhân dân về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao 
động. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ sở dạy nghề, gắn với tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ nội dung, phương thức, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác đào tạo nghề cho lao động địa phương. Thực hiện tốt chủ trương sáp 
nhập Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp, Dạy nghề và Trung tâm Dạy nghề cấp 
huyện thành một đơn vị để thực hiện chức năng chung về giáo dục, hướng nghiệp 
và dạy nghề. Rà soát, xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề. Các trung tâm 
dạy nghề, các trường dạy nghề phải nắm chắc nhu cầu thị trường lao động, gắn 
kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm cho lao động. Rà soát đội ngũ lao động hiện có để có kế hoạch đào 
tạo và đào tạo lại cho phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế, chú ý lực 
lượng lao động phục vụ trong các ngành, các lĩnh vực, phát triển các sản phẩm có 
lợi thế của tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo nghề cả về nội dung và 
phương pháp đào tạo. Về phương pháp đào tạo nghề: Thực hiện đa dạng, linh 
hoạt các phương pháp đào tạo nghề phù hợp với từng đối tượng; chú ý đẩy mạnh 
liên kết đào tạo giữa các trường trên địa bàn tỉnh, giữa các trường trong nước và 
nước ngoài; gắn chặt lý thuyết với thực hành; khuyến khích các hình thức: Người 
lao động tự đào tạo nghề, các doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo nghề cho lao động 
của doanh nghiệp,... Về nội dung đào tạo nghề: Tập trung phục vụ nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trọng tâm là phục vụ việc chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế, đón đầu những ngành, lĩnh vực đã có định hướng phát triển, những ngành kinh 
tế mũi nhọn, chủ lực của tỉnh. Về đối tượng cần quan tâm để đào tạo nghề: Tập 
trung trước hết vào lực lượng: thanh niên, bộ đội xuất ngũ, lao động nông thôn, 
con em các hộ gia đình chính sách, các hộ gia đình thuộc diện giải phóng mặt 
bằng phục vụ triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... 
Tiếp tục làm tốt việc phân luồng học sinh, triển khai đào tạo liên thông giữa các 
trường phổ thông với các trường đào tạo nghề, giữa các trường đào tạo nghề với 
các trường đào tạo trình độ cao đẳng, đại học... Đồng thời, tích cực triển khai các 
chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo 
nhiều việc làm cho lao động. Rà soát số lao động chưa có việc làm hoặc có việc 
làm chưa ổn định để có biện pháp cụ thể, phù hợp.

Tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đào tạo nghề 
và giải quyết việc làm; quản lý chặt chẽ và phát huy tốt Quỹ việc làm; chú ý tăng 
cường công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động 
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theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 
chính quyền các cấp đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao 
động địa phương.

- Sáng ngày 29/4/2014, đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai Hiến pháp năm 2013 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Hiến 
pháp năm 2013 là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây 
dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Việc 
triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
của toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Sau Hội nghị này, các sở, ban, 
ngành và các địa phương trên cơ sở tài liệu của Sở Tư pháp, hướng dẫn của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy và những nội dung tiếp thu tại hội nghị này để sớm tổ chức 
quán triệt, triển khai Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình bảo đảm kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng tại T78; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; 
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trú Báo Nhân dân và TTXVN tại Bình Thuận;
- Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp VPTU;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG
  
           
              

(đã ký và đóng dấu)
             

Lê Tấn Lai
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