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Hàm Thuận Bắc, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Triên khai thưc hiên Chuyên đề năm 2020

Kính gửi:   - Các cấp ủy cơ sở;
        - Mặt trận, đoàn thể huyện.

Để triển khai thưc hiên tôt Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị
các cấp ủy cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể huyện lưu ý một số vấn đề như sau:

1. Đồng chí bí thư các cấp ủy cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức học tập, quán
triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 ở cơ quan, đơn vị mình; đồng
thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả, tiến độ về
Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

- Mặt trận, đoàn thể huyện phối hợp với cấp ủy các xã, thị trấn tuyên truyền,
phổ biến Chuyên đề năm 2020 trong đoàn viên, hội viên.

2. Về hình thức, đối tượng, phương pháp: triển khai thực hiện như Kế
hoạch số 148-KH/HU, ngày 05/01/2019 về triển khai Chuyên đề năm 2019 “Xây
dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 04-HD/HU, ngày
13/8/2019 việc kể chuyện Bác Hồ và sinh hoạt chuyên đề (vấn đề) của Ban Thường vụ
Huyện ủy

3.  Nội dung: Tài liệu  Chuyên đề năm 2020 được đăng tải trên địa chỉ
btgtu.binhthuan.dcs.vn, mục Tài liệu.

4. Thời gian: Hoàn thành trong tháng 02/2020.

Đề nghị các cấp ủy cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể huyện quan tâm thực
hiện.

Nơi nhận:               
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Như trên (thực hiện),
- Các Ban và Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. TRANG-52

                         

    T/M BAN THƯỜNG VỤ

 Ung Văn Tám
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