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

 

Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU, ngày 15/9/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình 

mới; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp 

với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức phổ biến, quán triệt, 

tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của  Bộ Chính trị về “Đổi 

mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (có gửi 

kèm theo) cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

bằng hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 

 Các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai và báo cáo kết quả tuyên truyền (theo 

mẫu đính kèm) về Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối trước ngày 10/11/2021 

để tổng hợp./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 
Phạm Thị Tố Loan 

 



ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 CHI, ĐẢNG BỘ ………………………………………. 
 
 

BÁO CÁO 
tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị  

về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới 
----- 

 
 

Tình hình tổ chức quán triệt, tuyên truyền Ghi chú 

Ngày tổ chức 
quán triệt 

Báo cáo viên Hình thức  

Số lượng người 
học/Tổng số CBĐVQC 

của cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp 

Trong đó 

 
Cán bộ, đảng viên Quần chúng 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ % 
Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ 
% 

         

         

 
                                                                                                                                Bình Thuận, ngày        tháng       năm 2021 

                                                                                                                                                                  T/M CẤP ỦY 
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