ĐÃNG CỒNG SẢN VIÈT NAM

TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
BAN TUYÊN GIÁO

Quảng Trị, ngày

tháng 8 năm 2019
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Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật
kiến thức cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2019

•¡Ụ ang]
C k)

Kỉnh gửi: Đảng bộ . ỉuxum ... 7í.ữỉ.. .ỂancL..........................

ÌXỈị ếịToịr

'

Ổ
'

ơ

^
Thực hiện Thông báo Kết luận số 565-TB/TƯ, ngày 04/3/2019 của Thường
trực Tỉnh ủy; Căn cứ Công văn số 1625-CV/TU, ngày 08/7/2019 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc “phê duyệt khung chương trình cập nhật kiến thức cho đỗi
tượng 3, đổi tượng 4 năm 2019 ”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ụy phối họp với các cơ
quan, đơn vị liên quan tổ chức lóp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc
đối tượng 3 năm 2018 (Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý —theo
Quyết định số 164 -QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị).
Thời gian: 3 ngày, từ ngày 28 đến ngày 30/8/2019 (bắt đầu từ 8h00 ngày
28/8/2018).
Địa điểm: Hội trưòng Tỉnh ủy (Số 30 Hùng Vương, thành phố Đông Hà).
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị quý cơ quan, đơn vị cử cán bộ thuộc diện
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của cơ quan, đơn vị mình (Trừ các đồng chí đã
tham dự lớp bồi dưỡng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và dự nguồn quy
hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức vào tháng 7/2019) tham gia lớp học và
gửi danh sách (theo mâu kèm theo) về Ban duyên giáo Tỉnh ủy trước ngày
20/8/2019.
Bản điện tử gửi về Email: chauminhl010@gmail.com
Kính đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện.
Nơi nhân:
- Như trên,
- Phòng LLCT và LSĐ,
- Lưu VT.

