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THÔNG BÁO TRIỆU TẬP 

Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX;  

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ I (nhiệm kỳ 2020 - 2025) 

  
Kính gửi:  - Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Trường      

- Các đồng chí Bí thư, Ban chi uỷ các Chi bộ 
 

Thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

Nam Định về việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định 

lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ I (Nhiệm kỳ 2020 - 2025). 

Ban Chấp hành Đảng ủy Nhà trường thông báo triệu tập toàn bộ đảng viên tham 

gia học tập Nghị quyết, cụ thể như sau:   

1. Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00, ngày 12/01/2021 (Thứ Ba)                

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 nhà N.C1 cơ sở Nam Định và Hội 

trường nhà 3 tầng cơ sở Lĩnh Nam - Hà Nội.   

3 Thành phần: 

+ Đảng viên trong toàn Đảng bộ (kể cả đảng viên chưa chính thức, đảng 

viên sinh hoạt tạm thời). 

+ Các đồng chí cán bộ quản lý (trưởng, phó) các đơn vị chưa là đảng viên. 

Yêu cầu các đồng chí Bí thư, Ban chi ủy các Chi bộ có trách nhiệm thông 

báo, đôn đốc các đảng viên, cán bộ thuộc Chi bộ mình quản lý trong thành phần 

triệu tập bố trí công tác tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định.  

Ghi chú: 

- Phòng HCQT chuẩn bị phòng họp.  

- Phòng Đào tạo chuẩn bị phương tiện, tổ chức kết nối truyền hình 2 cơ sở. 

- Đ/c Trần Ngọc Ban phụ trách công tác tổ chức tại cơ sở Nam Định. Đ/c 

Phạm Thị Thu Hoài phụ trách tại cơ sở Hà Nội. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VPĐU. 

T/M ĐẢNG ỦY 

Bí thư 
 
 

 

 

 

Trần Đức Cân 

         


