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Số 1161- CV/ĐUK 

Hội nghị quán triệt NQTW8 

 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
Bình Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2018 

            Kính gửi: - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
-  Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 110-KH/ĐUK, ngày 21/11/2018 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy  khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và 
triển khai hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII);  Ban Thường 
vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ 
chủ chốt thuộc Đảng bộ Khối, với các nội dung cụ thể như sau: 

1.  Thành phần dự Hội nghị kính mời: 

-  Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; tập thể cấp ủy các chi, đảng bộ 
cơ sở, Đảng bộ bộ phận (trừ các đồng chí đã học lớp do Tỉnh ủy tổ chức).  

-  Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận (Đảng bộ cơ 
sở mời giúp). 

-  Trưởng phòng và tương đương của các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể 
tỉnh là đảng viên (cấp ủy cơ sở mời giúp); 

- Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối và Đoàn Khối (Hội Cựu chiến 
binh Khối và Đoàn Khối mời); 

- Trưởng, phó và chuyên viên Văn phòng, các ban của Đảng ủy Khối (trừ 
các đồng chí đã học lớp do Tỉnh ủy tổ chức).  

-  Mời phóng viên  Đài Phát thanh -  Truyền hình, Báo Bình Thuận đến dự 
và đưa tin Hội nghị. 

2. Thời gian:   Trong  01 ngày 07/12/2018 (bắt đầu lúc 08h00’).  

3. Địa điểm: Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

4. Tài liệu học tập: Theo quy định tại khoản 2.2, điểm 2, Mục II của  Kế 
hoạch số 110-KH/ĐUK nêu trên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.   

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ 
cơ sở sắp xếp, cử đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                             
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Như thành phần mời,                                                        
- Thường trực Đảng ủy (mạng n/bộ), 
- Trung tâm Hội nghị tỉnh, 
- Lưu VPĐUK.Trung.58b.                                                                     

       
   

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Võ Duy Dương 
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