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V/v triển khai thu hoạch nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ Khối

Kính gửi: Các đảng ủy, chi ủy cơ sở.
Hiện nay việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ
XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành. Để đánh giá kết quả việc học tập, quán
triệt các nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ
sở chỉ đạo tất cả đảng viên trong đảng bộ, chi bộ tham gia làm bài thu hoạch theo
hình thức trắc nghiệm trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối, địa chỉ:
https://dukcq.hatinh.gov.vn/, cụ thể như sau:
1. Số lượng câu hỏi: 30 câu
2. Thời gian làm bài: 120 phút
3. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 10/03/2021.
4. Cách tiến hành: Có hướng dẫn kèm theo.
5. Kết thúc đợt đánh giá học tập Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
sẽ thống kê số lượng, kết quả của các đơn vị và thông báo về cơ sở.
Đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, quá trình
thực hiện có gì vướng mắc cần trao đổi đề nghị liên hệ đồng chí Trần Đức Thuận Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, điện thoại:
0934.909.799
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (để b/c)
- Thường trực Đảng ủy Khối, (để b/c)
- BBT Website Đảng bộ Khối,
- Lưu VP, BTG ĐUK.
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