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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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 Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở. 
 
 

Thực hiện Công văn số 4107/UBND-NCKSTTHC, ngày 30/10/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng 

con dấu; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp 

ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện những nội dung sau: 

1. Phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức quán triệt và 

triển khai thực nghiêm túc nội dung Công văn số 4107/UBND-NCKSTTHC, ngày 

30/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu 

của chi, đảng bộ mình đảm bảo theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

2. Rà soát, kiểm tra và làm thủ tục đổi dấu của tổ chức đảng mình đảm 

bảo theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Công văn 

số 09-CV/ĐUK, ngày 08/4/2019 (đối với các cơ sở đảng chưa đổi dấu sau khi 

hợp nhất). 

Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện./. 

  

Nơi nhận:  
- Như trên, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, Khánh VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 

 
 

Võ Thành Công 
 

  


		VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (ĐT: 080.45474)
	2019-11-07T10:35:33+0700
	VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
	Võ Thành Công<VO THANH CONG@DUK> đã ký lên văn bản này!


		VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (ĐT: 080.45474)
	2019-11-07T10:35:48+0700
	VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh<DUDCDQTC1@DUDCD> đã ký lên văn bản này!




