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Quàng Trị, ngàyJ0 thảng 02 năm 2020

về báo cáo tiến độ và kết quả đại hội
tổ chức đảng thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy
bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2022
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Kỉnh gửi: Ban thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ
và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ

tty L v ^ Để kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ và kết quả đại hội của các đảng bộ
bộ phận (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng
• ủy bộ phận (nhiệm kỳ 2020 - 2022) trong toàn tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh
ủy, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị ban thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ
và đảng uỷ trực thuộc báo cáo bằng văn bản về tình hình, tiến độ và kết quả đại
hội (cỏ đề cương báo cáo và biểu mẫu thống kê kèm theo).
Báo cáo gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên), file
mềm gửi theo địa chi Lotus note: VanThuToChuc/TUQuangTri/DCS/VN. Trong đó, báo
cáo tiến độ gửi trước 15 giờ ngày thứ 6 hàng tuần (có thể báo cáo qua điện thoại
theo số máy của Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên: 02333.855721); báo cáo kết quả
đại hội gửi trước ngày 15/4/2020 để tổng họp, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ./.
Noi nhân:
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TCĐ - ĐV,
- Lưu BTC Tỉnh ủy.

K/T TRƯỞNG BAN
^ 1ƯỞNG BAN

Trần Nhật Quang

