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GIẤY MỜI 

----- 

Thực hiện Giấy mời số 302-GM/TU, ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trực tuyến cho cán bộ lãnh 

đạo, quản lý năm 2019. Ban Thường vụ Thị ủy mời tham gia Lớp học với thành 

phần, thời gian và địa điểm như sau:  

1. Thành phần tham dự, kính mời 

*Ở thị xã: 

- Đồng chí Tỉnh ủy viên (khóa XIII) đang công tác tại thị xã, 

- Các đồng chí thị ủy viên (khóa X), 

- Tập thể lãnh đạo các ban, Văn phòng Thị ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị thị xã, 

- Các đồng chí trưởng, phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội thị xã, 

- Các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành thị xã, 

*Ở phường, xã: 

- Bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy 

ban nhân dân. 

2. Địa điểm: Phòng họp Thị ủy và Phòng họp Thường vụ Thị ủy. 

3. Thời gian: 02 ngày thứ sáu:  Thứ sáu ngày 09/8/2019 và thứ sáu ngày 

16/8/2019. 

+ Buổi sáng: Bắt đầu từ lúc 08 giờ 00 phút (đề nghị các đồng chí đại biểu 

tham dự có mặt lúc 07 giờ 45 phút để báo danh và làm công tác tổ chức). 

+ Buổi chiều: Bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 phút. 

 Văn phòng Thị ủy gửi tài liệu, danh sách đại biểu tham dự và mẫu bài thu 

hoạch kèm theo Giấy mời này, đề nghị các đồng chí nghiên cứu viết bài thu hoạch 

(theo mẫu) và gửi về Ban Tuyên giáo Thị ủy trước ngày 20/8/2019 để tập hợp gửi 

tỉnh theo quy định. 

Kính mời các đồng chí tham dự Lớp học đúng thành phần và thời gian./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Thị ủy (b/c), 

- Lưu VPTU. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

        

Nguyễn Thị Cẩm Vân 
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