
TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN 
* 

Số 46-CV/TU 
V/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối 
với công tác tổ chức, cán bộ Đoàn các cấp 

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Điện Biên, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

 
Kính gửi: - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,  

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. 
----- 

Để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ đoàn theo Quy 
chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Quyết 
định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010); Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:  

1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển 
khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 859-
CV/TU, ngày 12/8/2019 về triển khai thực hiện kiến nghị của Ban Bí thư Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khẩn trương thực hiện kiện toàn ủy viên Ban 
Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư huyện, thị, thành đoàn còn 
khuyết để đảm bảo các hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo 
quy định. 

2. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ 
theo Quyết định số 6602-QĐ/TU, ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan kiện toàn 
Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn 
còn khuyết trong nhiệm kỳ 2017-2022 theo quy định. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn, 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, TH1. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 

Mùa A Sơn 

 


