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Lấy ý Men tham gia Hưởng dẫn một sổ nội
dung cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên
(thay thế Hưởng dẫn sổ 15-HD/BTCTU)
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—---- 0ăh cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định sô 29-QĐ/TW ngày
W d ệ í/ 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “thỉ hành Điều lệ Đảng”,
. 1/7
Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Bah Bí thư Trung ương Đảng
^ “một số vẩn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW
ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về “nghiệp vụ cồng tác
¿ p ề đảng viên” và các quy định, hướng dẫn có liên quan đến nghiệp vụ công tác
t
đảng viên; Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Hướng dẫn một số nội dung
cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên (thay thế Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU
ngày 25/12/2014).
Đề nghị Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực ■
thuộc Tỉnh ủy tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Hướng dẫn nói ừên và gửi
lại cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 22/02/2019 để tổng hợp, hoàn thiện và
ban hành, thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.
Noi nhân:
- Như trên,
- Đ/c Trưởng ban (báo cáo),
- BTC các huyện, thị, thành ủy và ĐUTT,
- Lưu Văn thư.
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