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Mẫu cam kết thực hiện 
Chuyên đề năm 2020

  Kính gửi: - Các cấp ủy cơ sở,
        - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện,
        - Mặt trận, đoàn thể huyện.

Căn cứ  Kế hoạch số 200-KH/HU, ngày 14/02/2020 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về triển khai Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết  
toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo  
tư  tuởng,  đạo  đức,  phong  cách  Hồ  Chí  Minh”  và Công  văn  số  2485-
CV/BTGTU, ngày 10/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  “về mẫu cam kết  
thực hiện Chuyên đề năm 2020”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi đến các cấp ủy 
cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện “Mẫu cam kết tu 
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 
viên, hội viên”*.

Đề nghị các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn 
thể huyện triển khai thực hiện. Những trường hợp đã triển khai cho đảng viên, 
cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký cam kết, tu dưỡng, 
rèn luyện sau khi Công văn số 1642-CV/HU, ngày 02/01/2020 của Ban Thường 
vụ Huyện ủy ban hành thì không tổ chức đăng ký lại theo mẫu này mã chỉ bổ 
sung thêm phần hạn chế, thiếu sót và hướng khắc phục (đối tượng đăng ký mẫu 
2 và mẫu 3).

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo),
- Như trên (thực hiện),
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Trang- 70

                         

     TRƯỞNG BAN     

Ung Văn Tám

* Mẫu 1: Mẫu đăng ký dùng cho đảng viên (kể cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý.
      Mẫu 2: Mẫu đăng ký dùng cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chưa là đảng viên.
      Mẫu 3: Mẫu đăng ký dùng cho đoàn viên, hội viên thôn, khu phố thuộc xã, thị trấn.
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