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QUYẾT ĐỊNH 
thành lập Tổ dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 

----- 
 
 
 

 - Căn cứ Quy định số 1473-QĐ/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công 

tác của Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh.  
 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 

 

 

Điều 1. Thành lập 03 Tổ dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và 

cá nhân cấp ủy viên năm 2019 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá cấp ủy viên 

có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham dự và chỉ đạo việc kiểm 

điểm tập thể, cá nhân cấp ủy viên năm 2019 tại các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy 

Khối. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các Tổ dự kiểm điểm tự giải thể sau khi hoàn thành việc kiểm điểm tập 

thể, cá nhân cấp ủy viên năm 2019 tại các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. 

Điều 4. Văn phòng, các Ban, các Đoàn thể, các cơ sở đảng trực thuộc 

Đảng ủy Khối và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

 
Nơi nhận:              T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Như điều 4,                             BÍ THƯ  
- Lưu VP, BTC. 

 
 
 

      Lê Đức Hùng 
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