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MỜI HỌP 

 Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp thống nhất các nội 

dung để thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh, các chức danh 

liên quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban bàn một số 

nội dung về công tác cán bộ. 

 Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 14 tháng 7 năm 2020.  

Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 3), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

Chương trình được bố trí như sau: 

* Từ 14 giờ 00 - 16 giờ 30: Họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX. 

Thành phần: Kính mời:  

- Các đồng chí thành viên Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX (Theo Quyết định số 1191-QĐ/TU, ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh). 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. 

* Từ 16 giờ 30: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban bàn một số nội dung về 

công tác cán bộ. 

Thành phần: Kính mời: 

 - Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

 - Các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy. 

 - Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đề nghị: - Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan đến 

thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh, các chức danh liên quan 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác cán bộ. 

  - Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc họp.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời,  
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,                                                             
- Các phòng: Quản trị, Tổng hợp VPTU (bố trí), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 
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