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THÔNG BÁO 
về thay đổi thời gian Hội nghị đối thoại Thường trực Tỉnh ủy  

với cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ Hội phụ nữ các cấp  

nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3)  

 

 Ngày 25/02/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Giấy mời số 283-

GM/TU về tổ chức Hội nghị đối thoại Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ nữ lãnh 

đạo, quản lý, cán bộ Hội phụ nữ các cấp nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế 

Phụ nữ. Thời gian bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 06/3/2022 (Chủ nhật). 

 Nay do có lịch công tác đột xuất nên Hội nghị được điều chỉnh sang sáng 

ngày 05/3/2022 (thứ Bảy), bắt đầu từ 08 giờ 00.  

Thời gian chạy thử đường truyền vào ngày 04/3/2022, bắt đầu từ 08 giờ 00. 

Thành phần và các nội dung khác giữ nguyên như Giấy mời số 283-GM/TU 

của Tỉnh ủy. Đề nghị các cơ quan được giao chuẩn bị nội dung tại Giấy mời số 

283-GM/TU của Tỉnh ủy khẩn trương hoàn chỉnh các tài liệu liên quan phục vụ 

cuộc họp.  

 Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các đồng chí được biết. 

 

Nơi nhận:                           
- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo)                             
- Như thành phần theo Giấy mời số 283-GM/TU, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh,  

- Viễn thông tỉnh, 

- Các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
 

Trần Đình Thuyên 
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