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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

VĂN PHÒNG 

* 
Số 1429-CV/VPTW 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________ 

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

V/v gửi Lời kêu gọi  

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
  

 
 

 

Kính gửi:  - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,  

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng,  

- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ƣơng,  

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ƣơng,  
 

Văn phòng Trung ƣơng Đảng xin gửi các đồng chí Lời kêu gọi của 

Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nƣớc và 

đồng bào ta ở nƣớc ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 để tổ 

chức chỉ đạo thực hiện (văn bản kèm theo).  
 

 K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

Đã ký: Nguyễn Đăng Bình 
 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                                                SAO LỤC  

                  *                                                                      

        Số 132-BS/TU                       Bình Thuận, ngày 02 tháng 8 năm 2021 

 Thƣờng trực Tỉnh uỷ đề nghị Bí thƣ cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trƣởng cơ 

quan, đơn vị, địa phƣơng lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện Lời kêu gọi này; 

giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả cho Thƣờng trực Tỉnh uỷ biết, 

chỉ đạo./. 
                     

Nơi nhận:  
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh, 

  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, 

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, 

- Các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

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

- UBND các huyện, thị, thành phố, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,  

- Lƣu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Trần Tới 
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