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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                    *                             

         Số 515-TB/TU                               Phan Thiết, ngày 11 tháng  9  năm 2015 
 

 
THÔNG BÁO 

về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 

lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

----- 
 

 
 

 Thực hiện Thông báo số 187-TB/VPTW, ngày 10/9/2015 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về Thông báo kết luận của đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ 

viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước tại cuộc làm việc cho ý kiến công tác chuẩn bị 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong các ngày 12, 13, 14 

và 15/10/2015. 

 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, có nhiệm vụ: 

 1- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; 

 2- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XII; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong 5 

năm đến (nhiệm kỳ 2015 - 2020); 

 3- Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

 4- Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin thông báo đến các huyện, thị, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan, ban ngành, 

Mặt trận, đoàn thể tỉnh biết./. 
 

 Nơi nhận:                           
- Bộ Chính trị (báo cáo);                                                                       
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo); 

- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;  

- UBKT Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Trung ương Đảng;   

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn thuộc tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;                                                          

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                       
                                               

T/M TỈNH ỦY 

BÍ THƯ 

 

 
(đã ký, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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