
ĐẢNG ỦY KH
 CƠ QUAN VÀ DOANH NGHI

BAN TUYÊN GIÁO - 
* 

Số 39 - CV/TGDVĐUK
Đăng ký quần chúng ưu tú tham gia l

cho đối tượng kết nạp Đảng khoá II/2021
    

 Thực hiện chương tr

nghiệp tỉnh dự kiến mở lớp Bồi d

Đảng, khoá II/2021 trong tháng 

Ban Tuyên giáo - Dân v

lập danh sách cử quần chúng 

dưỡng Lý luận chính trị cho đối t

Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy 

Nơi nhận:                                                    
- Như trên, 
-Thường trực Đảng ủy, 
- Ban Tổ chức ĐUK,  
- Lưu VP, TGDV. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Y KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

 DÂN VẬN 

CV/TGDVĐUK 
n chúng ưu tú tham gia lớp BDLLCT 

ng khoá II/2021 

ĐẢNG CỘNG S

Bình Thuận, ngày 09 tháng 6 năm 2021

       Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ c

 

ương trình công tác năm 2021, Đảng ủy Khối c

ến mở lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối t

tháng 07/2021 (thời gian cụ thể sẽ có thông 

Dân vận Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ c

ập danh sách cử quần chúng ưu tú, đoàn viên ưu tú đủ điều kiện tham gia học lớp 

ận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng (theo mẫu đính k

ận Đảng ủy trước ngày 25/6/2021 để tổng hợp. 

:                                                    

  

        TRƯỞNG BAN

         Kỷ Phượng Uy

NG SẢN VIỆT NAM 

  
n, ngày 09 tháng 6 năm 2021 

ấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

ảng ủy Khối cơ quan và doanh 

ỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp 

ời gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 

ấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

ủ điều kiện tham gia học lớp Bồi 

ẫu đính kèm) gửi về Ban 

ỞNG BAN 

ợng Uyên 
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Số 
TT 

Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 
sinh 

Nơi sinh 
Trình 

độ 

Chức vụ 
Do tổ chức nào  

giới thiệu Ghi 
chú 

Nam Nữ 
Chính 
quyền  

Đoàn thể 
Công 
đoàn 

Đoàn  
Thanh niên 

           

           

           

           

           

 
 * Lưu ý: - Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ cả ngày, tháng, năm; 
                         - Nơi sinh: Ghi đầy đủ từ xã (phường) đến tỉnh; 
               - Đối với quần chúng là đoàn viên thanh niên phải được xếp loại đoàn viên ưu tú năm 2020. 
 
  

                                                                                                                             Bình Thuận, ngày      tháng    năm 2021 
                                                                                                                                                                  T/M CẤP ỦY 
                                                                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu) 
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