BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 10 thảng 02 năm 2020

Số 5251 -CV/UBKTTW
V/v xác định thời điểm không triệu tập đến dự đại
hội đối với cấp ủy viên đã có thông báo hoặc
quyết định nghỉ hưu.

Kỉnh gửi: Uy ban kiêm tra các tỉnh ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Tại Điểm a, Mục 4, phần IV, Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12-122019 của Úy ban Kiếm tra Trung ương về công tác kiếm tra, giám sát phục vụ đại
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có
nêu không triệu tập đến dự đại hội:
“- Cấp ủy viên cấp triệu tập dự đại hội đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ
hưu hoặc chuyển công tác ra ngoài đảng bộ trước thời điểm khai mạc đại hội.”
Đe thống nhất tổ chức thực hiện, ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị:
Thời điểm xác định không triệu tập dự đại hội đối với cấp ủy viên cấp triệu
tập đại hội được tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã
ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu, thời điểm chuyển công tác ghi trong
quyết định chuyển công tác. (Công văn số 8459 -CV/BTCTW, ngày 05-3-2015 của
Ban Tổ chức Trung ương về việc xác định thời điểm không triệu tập dự đại hội đối
với cấp ủy viên nghỉ hưu).
ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo để các đồng chí biết và thực h i ệ n ^ ^ ^
Nơi nhận:
- Như trên,
- Các đồng chí Thành viên UBKTTW,
- Các vụ, đom vị cơ quan UBKTTW,
- Các đồng chí Thư ký Chủ nhiệm,
- Lưu: VT,LT-CNTT, Vụ TH, Vụ NC.
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