ĐẢNG B ộ TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐẢNG ĐOÀN MTTQVN
TỈNH QUẢNG TRI

ĐẢNG CỘNG SẢN V IỆT NAM
Quảng Trị, ngày 01 thảng 3 năm 2019

S ố :/M r /ĐĐ-MTTQ
“Về việc giới thiệu nhân sự tham gia
■— ỤBMTTQVN tỉnh khoá XII, nhiệm kì
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■p, v: -i T' *<> °kịo. Kinh gửi: Ban Thường yụ các Huyện uỷ, T hành uỷ, Thị uỷ trong tỉnh.
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: 7 ^ ihưc Hiẽn Chỉ thị số 17-CT/TW, ngàỵ 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN
^ J
* lần thứ IX (NK 2019-2024); Chỉ thị số 18-CT/TƯ, ngày 25/5/2018 của Ban Thương vụ
Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp ữong tỉnh; Thông trí số 28/TT-MTTW«
BTT, ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực ƯBTWMTTQVN V/v Hướng dẫn Đại
hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQVN lần thứ IX, trên cơ sở
hoạch số 01/KH-MTTQ-BTT, ngày 05/6/2018 V/v tổ chức Đại hội MTTQVN các
^ yỊH ; cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Đảng đoàn MTTQVN tỉnh đề nghị Ban Thường
ự i v « v ỵ vụ các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ, trên cơ sở quy hoạch cán bộ của địa phương, xem
xét giới thiệu chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024
để Đảng đoàn MTTQVN tỉnh có cơ sở cơ cấu vào Uỷ ban MTTQVN tỉnh khoá XII,
nhiệm kỳ 2019-2024.
v ề nhân sự Chủ tịch UBMTTQVN cấp huyện: Ban Thường vụ cấp ủy phân công
01 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy còn thời gian công tác ít nhất trọn nhiệm
kỳ (nếu chưa phân công được đồng chí ủ y viên Ban Thường vụ cấp ủy thì giới thiệu
01 đồng chí cấp ủy viên có quy hoạch Ban Thường vụ cấp ủy để bổ sung vào Ban
Thường vụ cấp ủy khi có điều kiện) giới thiệu để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.
Thực hiện chủ trương Tnrởng ban Dân vận là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận ở tất cả
các huyện, thị xã, thành phố theo Kế hoạch số 86-KH/TƯ ngày 07/5/2018 của BCH
Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW
Đảng ( khóa XII) “ Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” .
Đảng đoàn MTTQVN tỉnh trân ừọng cám ơn sự quan tâm phối hợp của Ban
Thường vụ các Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ trong tỉnh để góp phần vào thành công của
Đại hội XII MTTQVN tỉnh. Văn bản giới thiệu, sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-TC/TW)
xin gửi về Uỷ ban MTTQVN tỉnh trước ngày 15/3/2019^===™^
Nơi nhận:
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- Như kính gửi;
- Uỷ ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Đ/c trong Đàng đoàn MTTQVN tỉnh;
- Lưu: ĐĐ MT & v í .
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