
THÀNH ỦY TAM KỲ 

BAN TỔ CHỨC 

* 

Số  61-CV/BTCTU 
V/v thực hiện một số nội dung hướng dẫn theo 

Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Tam Kỳ, ngày 03 tháng 11 năm 2020 

 

  Kính gửi: Các tổ chức cở đảng trực thuộc Thành ủy. 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW, ngày 30/10/2020 của Ban Tổ 

chức Trung ương về thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của 

Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối 

liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Công văn số 38-CV/BTCTU, 

ngày 03/11/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Ban Tổ chức Thành ủy gửi 

kèm Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các biểu mẫu 

theo Công văn này). 

Để kịp thời phục vụ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ 

chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 

2020, Ban Tổ chức Thành ủy Tam Kỳ đề nghị các TCCS đảng trực thuộc thực hiện 

nghiêm túc việc giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú (theo 

Mẫu 1-213 và Mẫu 2-213 của Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW) và triển khai thực 

hiện việc xin ý kiến chi ủy nơi cư trú theo mẫu mới (Mẫu 3-213 và Mẫu 4-213). 

Đối với những đảng viên đã lấy ý kiến nơi cư trú theo Mẫu 5A của Hướng dẫn 09-

HD/BTCTW, ngày 05/06/2017 của Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 

04/11/2020 thì vẫn được công nhận. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Thành ủy (để b/c), 

- Các Ban xây dựng Đảng Thành ủy (để biết), 

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, 

- Lưu Ban Tổ chức Thành ủy. 

 TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Hoàng Đức 

 


