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Thực hiện Công văn số 3403-CV/VPTW, ngày 04/4/2019 của Văn phòng
Trung ương Đ ảng“vể việc bảo cáo tình hình đảng viên bỏ sinh hoạt”; để có cơ sở
xây dựng báo cáo gửi Văn phòng Trung ương Đảng đảm bảo chất lượng và đúng
tiến độ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy
và đảng ủy trực thuộc báo cáo tình hình đảng viên bỏ sinh hoạt từ đầu nhiệm kỳ
2015 - 2020 đến nay, trong đó nêu rõ: tổng số đảng viên bỏ sinh hoạt của từng
năm, phân tích theo độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, trình
độ chuyên môn, khu vực thành thị, nông thôn, nguyên nhân và kiến nghị các giải
pháp tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi, đảng
bộ Cơ sở thời gian tới.
Báo cáo và số liệu thống kê (theo biển mẫu đính kèm) gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy
(file mềm gửi theo địa chỉ Lotus note: VanThuToChuc/TUQuangTri/DCS/VN)
trước ngày 19/ 4/2019 để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng./.
Noi nhân:
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TCĐ - ĐV,
- Lưu Văn thư
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TÌNH H ÌN H ĐẢNG VIỂN BỎ SINH HOẠT
Nhiệm kỳ 2015 - 2020
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1. S ổ đả n g viên b ỏ sin h h o ạ t

Trong đó:
Dân tộc thiểu số
Tôn giáo
2. N g h ề n gh iệp

Cán bộ, công chức
- Viên chức trong các đon vị sự nghiệp
- LĐ,QL và lao động trong các doanh nghiệp
- Người làm nông, lâm, ngư nghiệp
- Sỹ quan, chiến sỹ quân đội và công an
- Sinh viên, học sinh
- Khác (lao động hợp đồng, tự do...)
- Đản^ viên đã nghỉ hưu và nghỉ công tác
-

3. Đ ộ tu o i

-Từ 18 - 30 tuổi
- Từ 31 - 35 tuổi
- Từ 36 - 40 tuổi
- Từ 41 - 45 tuổi
- Từ 46 - 50 tuổi
- Từ 51 - 55 tuổi
- Từ 56 - 60 tuổi
- Trên 60 tuổi
- Tuổi bình quân

1

4. T rình độ h ọ c vẩn

Tiểu học
- Trung học cơ sờ
- Trung học phổ thông

-

5. T rình độ ch u yên m ô n n g h iệ p vụ

- c.nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, s c
- Trung cấp
- Cao đẳng
- Đại học
- Thạc sỹ (tương đương)
- Tiến sỹ (tương đương)
6. K h u vự c
- Nông

thôn
- Thành thị

NGƯỜI LẬP BIẺƯ

BAN THƯỜNG vụ...
(Ký tên, đóng dấu)

