
TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

* 

Số 12-GM/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI HỌP 

 

Thường trực Tỉnh uỷ kính mời các đồng chí trong thành phần dưới đây 

đến dự họp để nghe và cho ý kiến: 

1- Chương trình công tác năm 2021 của Hội Cựu chiến binh tỉnh (dự 

kiến từ 08 giờ 30 đến 09 giờ 00); 

2- Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh (dự kiến từ 09 giờ 00 đến 09 giờ 30); 

3- Chương trình công tác năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh (dự kiến từ 

09 giờ 30 đến 10 giờ 00); 

4- Chương trình công tác năm 2021 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

(dự kiến từ 10 giờ 00 đến 10 giờ 30); 

5- Chương trình công tác năm 2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh (dự 

kiến từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 00); 

6- Chương trình công tác năm 2021 của Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh tỉnh (dự kiến từ 11 giờ 00). 

 Thành phần dự họp: 

- Đ/c Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh (dự nội dung 1); 

- Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (dự nội dung 2); 

- Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh (dự nội dung 3); 

- Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (dự nội dung 4); 

- Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh (dự nội dung 5); 

- Lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh (dự nội dung 6); 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh. 



  Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 30/10/2020 (sáng thứ sáu).  

  Địa điểm: Phòng họp Thường trực Tỉnh ủy (tầng 3 Văn phòng Tỉnh ủy). 

             (Khu A1, Trung tâm HC-CT tỉnh, 198 Bạch Đằng, TP Bà Rịa). 

  Chuẩn bị tài liệu:  

- Hội Cựu chiến binh tỉnh chuẩn bị tài liệu và báo cáo nội dung 1; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị tài liệu và báo cáo nội dung 2; 

- Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị tài liệu và báo cáo nội dung 3; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chuẩn bị tài liệu và báo cáo nội dung 4; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị tài liệu và báo cáo nội dung 5; 

- Đoàn TNCS HCM tỉnh chuẩn bị tài liệu và báo cáo nội dung 6. 

 Kính đề nghị các đồng chí thu xếp đến dự họp. 

Nơi nhận:                 
- Như thành phần mời họp,                                                      
- CVP UBND tỉnh (để phối hợp),  

- Đ/c N.C.Tâm, PCVPTU (dự họp),                                                      

- Phòng TH (dự, ghi BB),  

- Phòng Quản trị (phục vụ), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ (NTTHoài).          

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Tâm 
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