
 

 

TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

* 

Số 15-GM/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

 

GIẤY MỜI HỌP 

 

Kính mời các đồng chí trong thành phần dưới đây tham dự các Hội 

nghị về công tác cán bộ: 

1. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (dự kiến từ 14 giờ đến 15 giờ); 

2. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 (dự kiến từ 15 giờ đến 15 giờ 20); 

3. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (dự kiến từ 15 giờ 20 đến 15 giờ 30); 

4. Hội nghị cán bộ chủ chốt (dự kiến từ 15 giờ 30 đến 16 giờ); 

5. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 (dự kiến từ 16 giờ đến 16 giờ 30). 

  Thành phần mời:   

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (dự Hội nghị 2, 4 và 5); 

- Các đồng chí bí thư (không trong BCH) các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 

(dự Hội nghị 4); 

- Các đồng chí trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (không trong BCH) 

(dự Hội nghị 4); 

 - Các đồng chí chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

(không trong BCH) (dự Hội nghị 4); 

 - Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. 

 Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 28/10/2020 (chiều thứ tư). 

 Địa điểm: Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

                               (Số 11 Trường Chinh, thành phố Bà Rịa) 

  Tài liệu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu và báo cáo tại Hội nghị. 

 Kính đề nghị các đồng chí trong thành phần dự họp thu xếp công việc, 

tham dự họp đầy đủ; trường hợp đặc biệt không dự được phải trực tiếp báo cáo, 

xin phép Thường trực Tỉnh ủy. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự;                                             

- Chánh VP UBND tỉnh (p/hợp); 

- Các đ/c Chánh, PCVP Tỉnh ủy, 

- Phòng Tổng hợp (dự & ghi BB);  

- P.Quản trị VPTU (phục vụ);  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. MVH 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
 
 

Lương Thị Lệ Hằng 
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