
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NVLĐTB&XH 

V/v triển khai thực hiện Quy định số 

09-QĐ/HU ngày 15/4/2019 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện Côn Đảo 

quy định trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy 

viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy 

viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện 

 

        Côn Đảo, ngày        tháng         năm 2019 

            Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp  

                             thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 

 
Căn cứ Quy định số 09-QĐ/HU ngày 15/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện Côn Đảo quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước 

hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện. Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo có ý kiến như sau: 
 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức Quy định số 09-QĐ/HU ngày 15/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện Côn Đảo. 

2. Giao Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định số 09-QĐ/HU ngày 15/4/2019 

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Côn Đảo theo quy định./. 

(Quy định số 09-QĐ/HU ngày 15/4/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy 

được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện Côn Đảo) 

 
           
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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