
DANG UY KHOI CAC CO QUAN 
vA DOANH NGHIEP TINH NAM DTNH 

BAN TO CHU'C 
* 

So 53-CV/BTCDUK 
V/v däng Ic) rnua tài lieu phyc vy 
Cong tác nghip vy dáng viên 

BANG CONG SAN VIIT NAM  

Nam Djnh, ngày 28 tháng 10 nárn 202] 

Kin/i gü'i: Các Bang üy, Chi Uy co' so' trV'c thuc Bñng üy Khi 

Thic hin Cong van si 434-CV/BTCTU, ngày 26/10/202 1 cüa Ban To chtrc 

Tinh üy "V/v dáng Ic mua tài lieu phyc vy Cong tác nghiip vy dáng viên ", hin 

nay Ban T chiic Trung uo'ng phát hành cun sách: "Quy djnh, Hu'óng dcn thi hành 

Dieu l Dáng" do Ban Chip hành Trung uo'ng, Ban BI thu Trung uang khóa XIII 
thông qua và cun sách: "Hicó'ng dn mt sO' vá'n d cy thO' v nghip vy cOng tOc 

dáng viên "; "sO' danh sách a'áng viên, sO' ghi nghj quyO't chi b(3, sO' theo dâi ting 

Huy hiu Dáng ". 

D thirc hin thng nht, nghiêm rninh Diu 1 Dàng và dáp i1ng kjp thO'i 

nhu cu tra ciru các van bàn nhanh chóng, thun tin, phic vii thi& thirc cho 
cong tác t chirc xây drng Dãng cüa các c.p üy, th chirc dàng, can b, dàng viên 

trong Dâng b Khi; Ban T chüc Dâng üy Khi d ngh các Dàng üy, Chi üy co 

sfi trirc thuc Dàng üy Khi (k Ca CC chi b trirc thuc Dàng b ca s) tng hgp 
so lucYng, dãng k dt mua (theo mduphiê'u gi'i kern,) v Ban T6 chirc Dàng üy Khi 

truc ngày 03/11/2021 d Ban T chi.rc Dàng üy Khi tong hç'p dt rnua vó'i Ban To 

chi:rc Tinh ñy theo thôi gian quy djnh./. 

('Chi tiêt xin lien h: D/c Phgrn Thj Thu çn — Ban TO' chi'c Dáng i,y KhO'i. 

SDT: 0915.520.836). 

No'i nhân:  
- Nhr kInh gri, 
- Luu. 





BANG BO (CHI BO) BANG CONG SAN VIT NAM  
 Narn Djnh, ngày 28 tha'ng 10 nàm 2021 

PHIEU BT MUA SACH 

KIn/i gii'i: Ban T chirc Bang üy K1ii Các co quan 
Va Doanh nghip tinli Narn DInh 

Ten tãi 1iu S lu'yng Bing chü' 

1. Quy dnh, I-Iuâng dn thi hành Diu 1 

Dãng 

2. Huó'ng dn mt s vn d ci th v 

nghip vi cong tác dãng viên 

3. S6 danh sách dâng viên 

4. S ghi nghj quyt chi b 

5. S theo dôi tang Huy hiu Dâng 

- Phuong thirc nhn sách: Trirc tiêp 

- HInh thirc thanh toán: Trçrc tip 

- Ngu?i lien h: 

- Din thoi Ca quan: -Didng: 

Ngày tháng nám 2021 
Dcnvidätmua 

(k ten, dóng dáu) 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

