
                    ĐẢNG ỦY KHỐI                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH     

      ỦY BAN KIỂM TRA  
  *       Bình Thuận, ngày 05 tháng 11 năm 2019 

     Số 27- CV/UBKTĐUK  
  Đôn đốc hoàn thành kế hoạch và gửi báo cáo,  
          hồ sơ đề nghị khen thưởng công tác  
                 kiểm tra, giám sát năm 2019 
 
 

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

 Thực hiện chế độ báo cáo và phục vụ cho việc xét thi đua khen thưởng về 
công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện một số nội 

dung như sau: 

 1. Rà soát và tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo Kế 
hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của chi bộ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp mình 

đã đề ra; hoàn thành trước ngày 25/11/2019. 

2. Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (theo đề cương gửi kèm).  

 3. Tiến hành bình xét, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 (Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ 
sở phải căn cứ vào Quy định số 184-QĐ/ĐUK ngày 27/6/2019 của Ban Thường 
vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “về việc khen thưởng trong công 
tác kiểm tra, giám sát” để bình xét, đề nghị khen thưởng đảm bảo đối tượng, tiêu 

chuẩn, số lượng theo quy định). 

 Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện và gửi báo cáo, 
hồ sơ đề nghị khen thưởng (gửi văn bản giấy) về Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối 

trước ngày 29/11/2019 để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:          T/M ỦY BAN KIỂM TRA  
- Như trên,                                                                                   CHỦ NHIỆM 
- Thường trực Đảng ủy (để b/c, qua mạng),        
- Lưu VP, UBKT.        
         
   
                                                                                    Đặng Văn Dước 
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