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Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc 

với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận (viết tắt là Kế hoạch số 111-KH/TU); Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 111-KH/TU và Thông báo 

số 289/TB-VPCP, ngày 19/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh 

Bình Thuận (có gửi kèm theo) đến cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng hình thức 

phù hợp. Đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, 

quần chúng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác kiểm tra, giám 

sát và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện 

thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đã xác định trong Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Nghị 

quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIV. 

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ có liên quan, căn cứ Kế hoạch số 111-KH/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc triển khai 

thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả thực hiện 

khi có yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 
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