
 

Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở 
  

 

Căn cứ Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU, ngày 11/11/2019 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tiêu chí nắm, đánh giá tình hình tư tưởng, phát hiện những biểu 

hiện vi phạm nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành 

Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 19/11/2019 về tiêu chí nắm, đánh giá tình 

hình tư tưởng, phát hiện những biểu hiện vi phạm nhằm góp phần nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Ngày 27/11/2019, Đảng ủy Khối nhận Công văn số 2331-CV/BTGTU của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thu hồi Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU, ngày 

11/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do có một số nội dung trùng lặp, sai sót, 

theo đó Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở hủy Hướng dẫn 

số 02-HD/ĐUK, ngày 19/11/2019 về tiêu chí nắm, đánh giá tình hình tư tưởng, 

phát hiện những biểu hiện vi phạm nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, đảng viên, không triển khai thực hiện hướng dẫn này. 

Rất mong được các đồng chí quan tâm thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 

- Lưu VP, TGDV.Loan 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 
 

 
 

 
Lê Thị Hải Duyên 

 
 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG UỶ KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
* 

Số  433 -CV/ĐUK 
Thu hồi văn bản theo chỉ đạo của  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bình Thuận, ngày 02 tháng 12 năm 2019 
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