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Phan Thiết, ngày 15 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)

về thay đổi chủ trương xây dựng Bia lưu niệm thành Khu di tích 
căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

-----

Tại phiên họp ngày  12/8/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã 
nghe và cho ý kiến về  việc thay đổi chủ trương xây dựng Bia lưu niệm thành 
xây dựng Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước theo Tờ trình số 61-TTr/BTGTU, ngày 18/7/2014 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy. Sau khi nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo, ý kiến tham gia của các 
thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất kết luận:

1. Đồng ý thay đổi chủ trương xây dựng Bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy Bình 
Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (theo Thông báo số 375-TB/TU, 
ngày 20/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thành xây dựng Khu di tích căn cứ 
Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cấp tỉnh.

2. Trên cơ sở những đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Tờ trình nêu 
trên, giao Ban Chỉ đạo xây dựng Bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 
thực hiện các bước tiếp theo.

Căn cứ Thông báo này, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển 
khai thực hiện./-

Nơi nhận:                                       
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Chỉ đạo xây dựng Bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy
   Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước;
- Ban Liên lạc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận 
   trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

   T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký, đóng dấu)  

Nguyễn Mạnh Hùng

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org.vn
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