
    ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                ĐẢNG UỶ KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

                               *                              Bình Thuận, ngày  02 tháng 11 năm 2020 

                    Số 01 -GM/ĐUK 

GIẤY MỜI 
----- 

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tuyên dương Bí thư chi 
bộ tiêu biểu; khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 và phong trào 
thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. 

1. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Đại điện Thường trực Tỉnh ủy,  

- Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối,  

- Lãnh đạo các ban và đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối, 

- Bí thư hoặc Phó bí thư cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ 
Khối, 

- Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở,  

- Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận,  

- Đại diện tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.  

- Phóng viên Báo, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 8h00’, ngày 06/11/2020 

3. Địa điểm: Hội trường A – Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận 

(Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết) 

Nhờ các cấp ủy cơ sở mời giúp đại diện các tập thể, cá nhân của đơn vị 
mình được khen thưởng theo danh sách gửi kèm. 

Kính mong các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận:  

- Như thành phần mời, 

- Lưu VPĐUK. 

          T/M BAN THƯỜNG VỤ                           

                         BÍ THƯ 

                 Lê Thị Hải Duyên 
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