
  

        ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                       ĐẢNG ỦY KHỐI  

    CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH      
                              *                                       Bình Thuận, ngày 28 tháng 02 năm 2020              
                  Số 556 - CV/ĐUK   
     Xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm  
qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 

 
 

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

Để có cơ sở cuối năm 2020 đánh giá kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết 

điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị:  

1. Các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm 

đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019; trong đó phải xác 

định rõ từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và thời gian hoàn thành để triển khai thực 

hiện; kế hoạch gửi về Đảng ủy Khối (qua Ủy ban kiểm tra) trước ngày 01/4/2020. 

2. Đối với đảng ủy cơ sở chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ 

chức đảng trực thuộc trong việc xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện việc khắc 

phục khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 

của tập thể và cá nhân. 

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

 

 

Nơi nhận:                T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Như trên,                                PHÓ BÍ THƯ  
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các ban của Đảng ủy Khối, 
- Lưu VP, UBKT- Kh.      
     

  Lê Thị Hải Duyên 
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