TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số 1948-CV/TU

Phan Thiết, ngày 05 tháng 01 năm 2015

V/v chuẩn bị tổ chức các hoạt động
chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính gửi: - Các ban của Tỉnh ủy có liên quan;
- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh;
- Tỉnh đoàn Thanh niên;
- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy
và đảng ủy trực thuộc.
Để chuẩn bị tổ chức các hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm
85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015);
Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Thanh niên, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các
hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 – 03/02/2015); báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến để triển
khai trong toàn Đảng bộ, trước mắt làm tốt một số việc sau:
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị tổ chức Chương trình giao lưu,
gặp gỡ các tổ chức đảng, đảng viên đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhiều năm liền.
- Hướng dẫn Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức Chương trình
gặp mặt, đối thoại giữa đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú với lãnh đạo tỉnh.
- Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy thăm và trao tặng Huy hiệu Đảng cho
các đảng viên cao tuổi Đảng, đợt 03/02/2015.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc chọn và giới thiệu danh sách đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ mình
có thành tích xuất sắc; báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh
ủy trước ngày 12/01/2015 để tổng hợp, trình Thường trực Tỉnh ủy.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm
túc Công văn này./Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký, đóng dấu)
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