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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 867-QĐ/TU  

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Phan Thiết, ngày 08 tháng 01 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 

------ 
 

- Căn cứ Kết luận số 462-KL/TU, ngày 04/01/2018 của Tỉnh ủy về đánh 

giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2018; 

- Xét đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Tờ trình số 136-TTr/BDVTU, 

ngày 15/12/2017. 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (có nội dung cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 căn cứ nhiệm vụ 

trọng tâm được giao, chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Định kỳ 

hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi. Mức 

độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao là cơ sở để đánh giá kết quả 

thực hiện phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị năm 2018. 

Điều 3. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh 

ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Trưởng Khối thi đua 7 theo dõi việc triển 

khai thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Trưởng Khối thi đua 7 và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 

(đã ký và đóng dấu) 

 
 
 
 

 
 
 

 

Dương Văn An 

 


