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Về việc xét khen thưởng tổ chức cơ sở đảng,  
đảng viên tiêu biểu  giai đoạn  2015 – 2020  

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    Bình Thuận, ngày  14 tháng  02 năm 2020 

                              

Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở.  

  

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTCTU, ngày 11/02/2020 của Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy về việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tiêu biểu trên 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng 

giai đoạn 2015 – 2020 (có photo gửi kèm theo); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy cơ sở để triển khai thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Căn cứ các tiêu chuẩn được nêu tại khoản 2, Hướng dẫn số 25-

HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy để đề nghị khen thưởng đối với chi, đảng 

bộ mình và 01 đảng viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất (nếu có). 

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng (gồm văn bản đề nghị khen thưởng, báo 

cáo thành tích của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đề nghị khen thưởng) gửi 

về Đảng ủy Khối trước ngày 24/02/2020.  

Trên cơ sở hồ sơ của các chi, đảng bộ cơ sở đề nghị khen thưởng, Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ xem xét, chọn ra 01 tổ chức cơ sở đảng và 01 đảng 

viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất để đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

xem xét, khen thưởng.  

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

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên, 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
- Thường trực ĐUK, 
- Lưu VPĐUK.Duong                                                     

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Võ Thành Công  
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