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THÔNG BÁO 
lịch làm việc của các tổ chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở  

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

----- 
 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐUK, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, 

ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức Đại hội 

Đảng ở cơ sở; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập 03 tổ chỉ đạo đại hội các 

chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025 theo Quyết định số 870-QĐ/ĐUK, ngày 

19/02/2020 (sau đây gọi tắt là Tổ chỉ đạo đại hội). 

Các tổ chỉ đạo đại hội sẽ làm việc với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở để nghe 

báo cáo và cho ý kiến về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Trên cơ sở thời gian đăng ký làm việc của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối thông báo lịch làm việc của các tổ cụ thể như sau: 

 I. Thời gian 

 - Buổi sáng: Bắt đầu lúc 8h00; 

 - Buổi chiều: Bắt đầu lúc 14h00. 

(Kèm theo lịch làm việc cụ thể) 

 * Lưu ý: Các đơn vị có điều chỉnh thời gian làm việc, liên hệ trực tiếp với 

Tổ trưởng Tổ chỉ đạo đại hội để thống nhất lại thời gian. 

 II. Địa điểm 

Hội trường, phòng họp của Đảng ủy Khối (địa chỉ: số 12 Ngư Ông và 308 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết). 

III. Thành phần 

 - Thành viên Tổ chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; 

 - Tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cơ sở (ở những đảng bộ cơ sở có ban 

thường vụ). 
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 IV. Tài liệu 

 1. Tài liệu phục vụ làm việc gồm: 

 - Văn bản đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến về tổ chức đại 

hội (trong đó thể hiện kết quả công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và thời gian tổ 

chức đại hội); 

 - Chương trình đại hội; 

 - Trình tự điều hành chi tiết của đại hội; 

- Dự thảo Báo cáo chính trị (bao gồm Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy), dự 

thảo Nghị quyết, Chương trình hành động; 

 - Đề án nhân sự kèm theo danh sách trích ngang nhân sự dự kiến giới thiệu 

bầu cấp ủy, ban thường vụ (nếu có) và các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy 

khóa mới; UBKT đảng ủy, Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm UBKT đảng ủy khóa mới 

(đối với đảng ủy cơ sở); nhân sự bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

 - Danh sách nhân sự không giới thiệu tái cử. 

 2. Các chi, đảng bộ cơ sở gửi tài liệu phục vụ làm việc về Tổ chỉ đạo đại hội 

trước ít nhất 03 ngày làm việc. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông báo để các chi, đảng bộ cơ sở và thành 

viên các Tổ chỉ đạo đại hội biết và thực hiện. 
 

Nơi nhận:                     
- Các TCCS Đảng trực thuộc, 

- Thành viên các Tổ chỉ đạo đại hội, 

- Các Ban và Đoàn thể trực thuộc, 

- Lưu VP, BTC. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Võ Thành Công 
 


		VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (ĐT: 080.45474)
	2020-02-24T08:44:51+0700
	VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
	Võ Thành Công<VO THANH CONG@DUK> đã ký lên văn bản này!


		VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (ĐT: 080.45474)
	2020-02-24T08:45:10+0700
	VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
	Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh<DUKQTC1@DUK> đã ký lên văn bản này!




