TỈNH ƯỶ QUẢNG TRỊ
BAN TỔ CHỨC
*

ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM
— —— —-------—-----—Quảng Trị, ngày/ĩXtháng 8 năm 2019

Số=^4 ĩ - CV/BTCTU
v/v báo cảo chọn đơn vị
đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025
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gửi:

Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy
và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

hiện Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 01/8/2019 của Ban Chấp hành
yĩtHCịT
Đảng bộ tỉnh Quảng Trị “thực hiện Chỉ thị sổ 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của
( ji^ị7ỹ
Bộ Chỉnh trị về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; để có cơ sở báo cáo và tham mưu cho Ban
Thường vụ Tỉnh ủy trong việc theo dõi, chỉ đạo đại hội đối với cơ sở và chọn
Nìti/đơn vị cấp huyện làm đại hội điểm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị
^ _ l ^ ^ b ấ o cáo việc chọn chi bộ, đảng bộ cơ sở đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

w

vớ i nộị dunể sau:

1) Tổ chức cơ sở đảng được chọn đại hội điểm (nói chung tối thiểu mỗi
loại hình yêu cầu chọn 01 đơn vị).
2) Đăng ký đơn vị thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội.
3) Thời gian (hoặc thời gian dự kiến) tiến hành đại hội của các đơn vị.
Đe nghị các đơn vị gửi báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày
31 / 10/ 2019 ./.

Nơi nhân:
- Như trên,
- Đ/c Trường Ban, (Bảo cảo)
- BTC huyện, thị, thành ủy và ĐUTT,
- Phòng TCĐ-ĐV,
- Lưu Văn thư.

K/T TRƯỞNG BAN

