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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 VĂN PHÒNG   
         *        Phan Thiết, ngày 05 tháng 9 năm 2014 

    Số 1992-CV/VPTU              
  V/v kỷ niệm ngày truyền thống     

 văn phòng cấp uỷ 
 

        Kính gửi: Văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc 

Thiết thực kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy 
(18/10/1930 - 18/10/2014); Văn phòng Tỉnh uỷ đề nghị văn phòng các huyện, 
thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc thực hiện tốt một số vấn đề sau đây: 

1. Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp uỷ” 

Văn phòng Tỉnh uỷ đã có Tờ trình số 335-TTr/VPTU, ngày 29/8/2014 đề 
nghị Văn phòng Trung ương Đảng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn 
phòng cấp ủy” cho các đồng chí đủ điều kiện. Khi nhận được Kỷ niệm chương, đề 
nghị văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc tổ chức trao tặng cho 
các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương chu đáo, trang trọng, đúng quy định. 

2. Tổ chức các hoạt động nhân ngày truyền thống văn phòng cấp uỷ 

Là năm lẻ nên Văn phòng Tỉnh ủy chỉ tổ chức họp mặt trong phạm vi nội 
bộ cơ quan. Ở địa phương, đơn vị, tùy tình hình cụ thể, các văn phòng huyện, 
thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc báo cáo Thường trực cấp uỷ tổ chức các hoạt 
động và tổ chức họp mặt phù hợp, bảo đảm chu đáo, thiết thực, tiết kiệm.  

Thông qua các hoạt động Kỷ niệm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy, 
tạo khí thế phấn khởi, niềm tự hào, tiếp tục động viên cán bộ, công chức văn 
phòng cấp ủy phát huy truyền thống, nâng cao nhận thức, năng lực công tác, tinh 
thần trách nhiệm để thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ; tập trung 
giúp Thường trực các cấp ủy rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị 
quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phấn 
đấu thực hiện hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 
Đại hội đã đề ra; đồng thời, giúp cấp ủy chuẩn bị chu đáo các mặt để tham 
mưu tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020./- 
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