TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 2253-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 22 tháng 9 năm 2015

V/v tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến
góp ý của nhân dân đối với dự thảo
các Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Kính gửi: - Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị (khóa XI) tại Công văn số
11421-CV/VPTW, ngày 01/9/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng và Công
văn số 8799-CV/BTGTW, ngày 10/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Đảng về việc điều chỉnh thời gian lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý
của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
các sở, ban, ngành có liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Về thời gian lấy ý kiến góp ý:
- Nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng đã được đăng
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 15/9/2015.
- Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân: Từ ngày 15/9/2015 đến hết
ngày 31/10/2015.
2. Tiếp nhận và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo các
văn kiện Đại hội XII của Đảng, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước
ngày 02/11/2015 để tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.
3. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công
văn này, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy./Nơi nhận:
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận,
Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

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

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng

