
Kính gửi: Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện văn bản số 987-CV/ĐUK ngày 23/02/2023 của Đảng ủy Khối

Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-

HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở

đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh

hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên;

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề nghị cấp ủy các Chi bộ triển khai thực

hiện một số nội dung sau :

1. Tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ các nội dung Hướng dẫn số 03-

HD/TW đến 100% cán bộ, đảng viên tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 3/2023.

2. Giao Thường trực Đảng uỷ:

- Tham mưu lựa chọn chi bộ có tính chất đặc thù để thực hiện thí điểm

sinh hoạt đảng trực tuyến.

- Tham mưu Đảng uỷ Văn phòng dự sinh hoạt ở chi bộ thực hiện thí điểm;

theo dõi, giám sát, đôn đốc các chi bộ quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 03-

HD/TW của Ban Bí thư đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và đúng thời

gian quy định.

(Sao gửi kèm theo Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 cua Ban Bí thư)

Căn cứ văn bản này, các Chi bộ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh (b/c),

- BCH Đảng bộ Văn phòng,
- Như trên,

- Lưu: VT, ĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Phan Quốc Nghĩa

ĐẢNG BỘ KHỐI CQ - DN TỈNH

ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH
*

Số          - CV/ĐU
V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số

03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lào Cai, ngày       tháng 03 năm 2023
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