
  

 

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

 

Thực hiện Công văn số 2485-CV/BTGTU, ngày 10/3/2019 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về Mẫu cam kết thực hiện Chuyên đề năm 2020; Ban Tuyên giáo - 

Dân vận Đảng ủy Khối gửi 02 mẫu cam kết thực hiện Chuyên đề năm 2020: 

1. Cam kết cá nhân tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên thực hiện các 

nghị quyết, quy định của Đảng và Chuyên đề năm 2020 (Mẫu 01). 

2. Cam kết cá nhân tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu dành cho cán bộ, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể (chưa là đảng viên) ở các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện Chuyên đề năm 2020 (Mẫu 2).  

Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện và báo cáo việc tổ 

chức đăng ký về Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối trong báo cáo tháng 4 

của cơ sở./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên,  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các ban, đoàn thể Khối, 
- Lưu VP, TGDV.                                                      
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Phạm Thị Tố Loan 

            

 

ĐẢNG ỦY KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

BAN TUYÊN GIÁO - DÂN VẬN 
* 

Số 61 -CV/TGDVĐUK 
Mẫu cam kết thực hiện 
Chuyên đề năm 2020 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
      Bình Thuận, ngày 12 tháng 3 năm 2020 
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