
         ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
                     ĐẢNG ỦY KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH                  
                                 *               Bình Thuận, ngày 26 tháng 7  năm 2021
                Số 587 - CV/ĐUK
       Thực hiện việc quán triệt Hướng dẫn  
  số 03-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

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

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức quán triệt,
triển khai Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên
không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện các nội
dung sau:   

-  Tổ  chức  quán  triệt  Hướng dẫn  số  03-HD/TU,  ngày  19/7/2021  của  Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng
lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng cho đảng viên bằng các hình thức
phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của chi, đảng bộ mình (Hướng dẫn được gửi
kèm theo Công văn này và đăng tại mục: “Tài liệu/Văn bản ban hành/Công văn” ở
trang  tin  điện  tử  Đảng  ủy  Khối  cơ  quan  và  doanh  nghiệp  tỉnh  -  Địa  chỉ:
http://danguykhoibinhthuan.vn).

- Triển khai thực hiện đảm bảo Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 19/7/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời định kỳ cuối năm (trước ngày 31/12 hàng năm)
báo cáo kết quả sàng lọc đảng viên đã được chi bộ giáo dục, giúp đỡ và đưa đảng
viên không còn tư cách ra khỏi Đảng (theo Mẫu BC) về Đảng ủy Khối cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh (qua Ban Tổ chức Đảng ủy).

Giao Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
Khối thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện
Hướng dẫn này và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện của toàn Đảng bộ Khối cho
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 10/2 hàng năm.

Nơi nhận:                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như trên,                                                                     PHÓ BÍ THƯ
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực Đảng ủy Khối,
- Lưu VP, UBKT, BTCĐUK.
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