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Số 1238 - CV/Th.U  
V/v rà soát, nắm tình hình hoạt động 

các Đảng bộ, Chi bộ Doanh nghiệp 
 

 
 

Kính gửi:  - Các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 

- Các đảng ủy, chi ủy Doanh nghiệp. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại 

hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; để 

kịp thời nắm tình hình, tháo gỡ những khó khăn về công tác đảng tại các Đảng  bộ, 

Chi bộ cơ sở trực thuộc (22 tổ chức đảng doanh nghiệp mới tiếp nhận từ Đảng bộ 

Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh), Thường trực Thành ủy yêu cầu các ban đảng, 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các Đảng ủy, Chi ủy Doanh nghiệp trực thuộc thực 

hiện tốt một số nội dung sau.  

1. Các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trên cơ sở Thông báo số  413 - 

TB/Th.U ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công các Ban 

xây dựng Đảng phụ trách, chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cử đại diện lãnh đạo Ban cùng với đại 

diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy làm việc với cấp ủy (nơi không cơ cấu cấp ủy 

thì làm việc với Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cơ sở) về tình hình hoạt động, kết quả 

công tác đảng và những khó khăn, hạn chế, kiến nghị đề xuất của đơn vị thời gian 

tới (theo đề cương chi tiết gửi kèm).  

Thống nhất lịch làm việc cụ thể với các đơn vị; chịu trách nhiệm tổng hợp báo 

cáo các đơn vị phụ trách sau khi làm việc; báo cáo gửi về về Ban Tổ chức Thành ủy 

trước ngày 30/8/2019. Giao Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp báo cáo Thường trực 

Thành ủy trước ngày 10/9/2019. 

2. Các Đảng ủy, Chi ủy Doanh nghiệp trực thuộc chuẩn bị báo cáo theo đề 

cương gửi các Ban đảng, Ủy ban kiểm tra Thành ủy (theo đơn vị phụ trách) trước 

khi làm việc; bố trí thành phần làm việc gồm: Lãnh đạo đơn vị, các đồng chí trong 

cấp ủy của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Trưởng các đoàn thể (nếu có).  

3. Thời gian làm việc, bắt đầu từ ngày 23/8-30/8/2019; thời gian cụ thể đối 

với từng đơn vị giao các đoàn thống nhất với các đơn vị để linh hoạt bố trí nhưng 

phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/8/2019.  

Nhận được văn bản, Thường trực Thành ủy yêu cầu các ban đảng, Ủy ban 

Kiểm tra Thành ủy, các Đảng ủy, chi ủy Doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nội 

dung, sắp xếp thời gian thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu./.  
 

 

Nơi nhận: 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND, UBND thành phố; 

- Như kính gửi;  

- Lưu: VP, BTC. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
Lương Quốc Tuấn 



 

 

 

 

        


		thanhuyhatinh.thuht@hatinh.dcs.vn
	2019-08-21T08:22:06+0700




