
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP 

* 

Số          - CV/ĐUK 
Về sơ kết công tác xây dựng Đảng 

Quý 1 năm 2023 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Nghệ An, ngày     tháng      năm 2023 

 

 

Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 
  

 Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề 

nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng quý 1 

năm 2023 và gửi báo cáo về Đảng ủy Khối trước ngày 15/3/2023 (qua Văn phòng Đảng 

ủy Khối). 

 (Gửi bản mềm theo địa chỉ Email: thaithaoduk@gmail.com) 

Để đảm bảo thời gian và chất lượng, đề nghị các đơn vị lấy số liệu đến ngày 

28/02/2023 và ước tính đến 31/3/2023. (Có đề cương báo cáo sơ kết quý 1 năm 2023 

gửi kèm theo công văn; các đơn vị có thể tải bản mềm trên Website của Đảng bộ Khối 

Doanh nghiệp. Địa chỉ: http://dukdn.nghean.gov.vn) 

 Nhận được công văn này, yêu cầu các đảng uỷ, chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực 

hiện.  

        Nơi nhận: 
   - Thường trực ĐUK, 

   - Như kính gửi, 

   - Cán bộ, chuyên viên Cơ quan, 

   - Lưu VP. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

    

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kiều Hưng 

 

  
 


		Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An - Phone: 02383.843708 - Fax: 02383.843315 - Email: vptu@nghean.gov.vn
	2023-03-03T15:27:07+0700
	VĂN PHÒNG TỈNH ỦY NGHỆ AN
	Nguyễn Kiều Hưng<hungnk.dn@tinhuy.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An - Phone: 02383.843708 - Fax: 02383.843315 - Email: vptu@nghean.gov.vn
	2023-03-03T16:03:41+0700
	VĂN PHÒNG TỈNH ỦY NGHỆ AN
	Đảng ủy khối doanh nghiệp<dukdn@tunghean> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An - Phone: 02383.843708 - Fax: 02383.843315 - Email: vptu@nghean.gov.vn
	2023-03-03T16:03:50+0700
	VĂN PHÒNG TỈNH ỦY NGHỆ AN
	Đảng ủy khối doanh nghiệp<dukdn@tunghean> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An - Phone: 02383.843708 - Fax: 02383.843315 - Email: vptu@nghean.gov.vn
	2023-03-03T16:03:59+0700
	VĂN PHÒNG TỈNH ỦY NGHỆ AN
	Đảng ủy khối doanh nghiệp<dukdn@tunghean> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An - Phone: 02383.843708 - Fax: 02383.843315 - Email: vptu@nghean.gov.vn
	2023-03-03T16:04:07+0700
	VĂN PHÒNG TỈNH ỦY NGHỆ AN
	Đảng ủy khối doanh nghiệp<dukdn@tunghean> đã ký lên văn bản này!




