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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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•2 rỉnh gửi: Ban Thuờng vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy

0 2 / ẵ/

'í

in [fy
4----------

<-ịịwuếh

Các đồng chí đã nghỉ hưu, kinh qua một trong các chức vụ sau, đảm bảo về
sức khỏe và chưa đi nghỉ dưỡng trong năm 2018 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức.
- ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Khu ủy;
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- Tỉnh ủy viên, Khu ủy viên;
- Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội chuyên trách tỉnh; Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;
- Cấp trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; Giám
đốc các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Hội đồng
quản trị) các doanh nghiệp nhà nước hạng hai trở lên; Bí thư huyện ủy, thị ủy,
thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
2. Số lượng
Số lượng 60 đồng chí chia làm 02 đợt:
- Đợt 1 (từ 12/8-16/8/2019): 30 đồng chí. Giao toàn bộ chỉ tiêu này cho Ban
Thường vụ Thành ủy Đông Hà.
- Đợt 2 (từ 21/8-25/8/2019): 30 đồng chí. Giao thực hiện chỉ tiêu này như sau:
+ Ban Thường vụ thị ủy Quảng Trị, các huyện ủy Vĩnh Linh và Triệu Phong
mồi địa phương 05 đồng chí;
+ Ban Thường vụ các huyện ủy Gio Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, và
Hướng Hóa mỗi địa phương 03 đồng chí.
+ Trường hợp các địa phương nêu trên cán bộ đi nghỉ dưỡng không hết số
lượng được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ giao thêm cho Ban Thường vụ Thành ủy
Đông Hà (sẽ có thông báo sau) cho đủ số lượng.
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3. Thời gian, địa điểm
Mỗi đợt nghỉ dưỡng có thời gian 05 ngày, 04 đêm, tại Khu nghỉ dưỡng Lăng
Cô, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nhận được Công văn này, đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy,
thành ủy: 1) Mời cán bộ đi nghỉ dưỡng đảm bảo đúng đối tượng (không mời các
đồng chí đã nghỉ dưỡng năm 2018; ưu tiên những đồng chí chưa đi nghỉ dưỡng lần
nào); 2) Lập danh sách cán bộ nghỉ dưỡng gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước 5
ngày theo từng đợt nghỉ dưỡng để Ban phối họp với khu nghỉ dưỡng Lăng Cô có
kế hoạch đón tiếp; 3) Chịu trách nhiệm đưa đón cán bộ đến trụ sở cơ quan Tỉnh ủy
và ngược lại. Thời gian cụ thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ trực tiếp liên lạc với Ban Tổ
chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trước ngày đi 03 ngày./.

Nơi nhân:
- Như trên,
- BTC các huyện, thị, thành ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Phòng Tài chính Đảng, VP Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TC-CB,
- Lưu Văn thư.
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