TINH UỶ QUẢNG TRỊ

BAN TỎ CHỨC
•k

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Oiiảng Trị, ngàyOÒ thảng 12 năm 2018
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V'v lây V kiên việc săp xêp
tô chức điìny nyành Thuế tinh
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Nớ.òv
gày 26/11/2018, Cục Thuế tỉnh có Báo cáo số 4789/CT-TCCB (kèm
JỤ [t
theo Công văn số 1130/BTC-TCCB ngày 03/10/2018 cua Bộ Tài chính “về
.
A 1 việc sãp xếp tô chức đảng tại chi cục thuê câp huyện” và Côn 2. văn sô
\JrU4)
133/TCT-TCCB ngày 1 1/10/2018 của Tổng cục Thuế “về việc xâv dụng Đề án
t p v a r í * báo cáo tỉnh ủy về tô chức đang chi cục thuê khu vự c”...) aửi Ban Thường vụ
( r Ậ t ì 0 Tinh ủ)' đề nghị xem xét và cho ý kiến về việc sắp xẽp tô chức đang 0' Cục
Ị
ý /¿¿Thuê tỉnh theo hướng:
- Sáp nhập các tố chức cơ sở đảng thuộc các Chi cục Thuê thành phô
Đông Hả, Cam Lộ; Vĩnh Linh, Gio Linh; Triệu Phong, thị xã Quảng Trị và Hải
Lăng đê thành lập 03 tô chức đảng: Chi cục thuê khu vực Đông Hà - Cam Lộ;
Chi cục Thuê khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh; Chi cục Thuê khu vực Triệu Hai
trực thuộc Đảng ủy Cục Thuê tinh.
- Cho chuyến giao tổ chức đảng ở Chi cục Thuê huyện: Hướng Hóa,
Đakrông, cồ n c ỏ về trực thuộc Đảng ủy Cục Thuê tỉnh.
Đê có CO' sỏ' tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uv xem xét. quyêt định, Ban
Tỏ chức Tinh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành uy nghiên
cứu, tham gia ý kiến và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trưó'c ngày 15/12/2018./.
Nơi nhân:
- Thường trực tinh UY (báo cáo).
- Như trên.
- Cục Thuê tinh.
- Lãnh đạo Ban.
- Phòng TCĐ-ĐV, TCCB.
- Lưu Văn thư.

