
        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH            
                                 *                              Bình Thuận, ngày 14 tháng 01 năm 2019            
           Số 1223 - CV/ĐUK   
 Phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW 

 
 

Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở  
  

Ngày 18/12/2018 Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng đã ban hành Hướng 

dẫn số 06-HD/UBKTTW về “thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-

QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi 

phạm”, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các cấp ủy cơ sở 

tổ chức phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, ngày 18/12/2018 

của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng đến tất cả các tổ chức đảng và đảng viên 

trong chi, đảng bộ mình (Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra 

Trung ương Đảng đã được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh sao lục gửi đến các chi, 

đảng bộ cơ sở ngày 09/01/2019 và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đảng 

ủy Khối) hoàn thành và báo cáo kết quả phổ biến, quán triệt về Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối (qua Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối)  trong tháng 02/2019./. 

 

 

Nơi nhận:         T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Như trên,                                    PHÓ BÍ THƯ  
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Lưu VP, UBKT. (D-03b)      
     
 
 

           Võ Duy Quý 



ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)……………………            
                                 *                                                       Bình Thuận, ngày        tháng        năm 2019            
        Số         -BC/ĐU(CB)   
 

BÁO CÁO 
kết quả phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW về “thực hiện một số Điều trong  

Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm” 
----- 

 

Tên chi, đảng bộ Thời gian Hình thức tổ chức Báo cáo viên 
Số đảng viên 

được quán triệt/ 
Tổng số 

Số đảng viên 
chưa được quán 

triệt (Lý do) 

Ghi chú 

 
     

 

 
     

 

 
 
 Nơi nhận:               T/M CẤP ỦY  
- UBKT Đảng ủy Khối; 
-…   
 
 
 

* Ghi chú: Nếu đảng ủy cơ sở chỉ đạo cho các chi, đảng bộ trực thuộc tự tổ chức quán triệt thì báo cáo kết quả cụ thể từng đơn vị. 
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