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THÔNG BÁO 

Về việc hoãn họp 

 

Ngày 13/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Giấy mời số 

20-MH/TU về tổ chức họp nghe và cho ý kiến dự thảo Quy chế làm việc, 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác toàn 

khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 

2020 - 2025; làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự 

đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và Văn phòng UBND tỉnh vào lúc 07 giờ 30, ngày 17/11/2020. 

Tuy nhiên, do phải tập trung công tác phòng, chống bão số 13 và một 

số nhiệm vụ quan trọng khác nên Thường trực Tỉnh ủy thống nhất hoãn cuộc 

họp trên (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 

Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn 

thiện chất lượng nội dung các tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp, gửi các đại 

biểu dự họp trước ngày 18/11/2020. 

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên 

quan biết, thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Như nơi nhận tại Giấy mời số 20-MH/TU, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị - VPTU, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Thường 
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