ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 48 - TB/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng
----Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thông báo
lịch kiểm tra nhận thức về Đảng trước khi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam
như sau:
1. Thành phần: Quần chúng đã được các cấp ủy cơ sở làm hồ sơ đề nghị kết
nạp Đảng gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối (có danh sách kèm theo).
2. Thời gian, địa điểm kiểm tra:
- Thời gian: Ngày 20 tháng 8 năm 2021 (thứ 6).
- Địa điểm: Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp
tỉnh (đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh).
- Khung thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
Địa điểm
Hội trường số 1
(tầng 2)

Hội trường số 2
(tầng 4)

Thời gian

Số thứ tự kiểm tra

7h30” - 9h00”

Kiểm tra từ số thứ tự 01 đến số 10

9h15”- 10h45”

Kiểm tra từ số thứ tự 11 đến số 17

7h30” - 9h00”

Kiểm tra từ số thứ tự 18 đến số 25

9h15”- 10h45”

Kiểm tra từ số thứ tự 26 đến số 33

Đề nghị cấp ủy cơ sở căn cứ theo danh sách gửi kèm, thông báo kịp thời cho
quần chúng biết, để tham gia kiểm tra nhận thức đúng khung thời gian quy định,
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nơi nhận:
T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như thành phần,
PHÓ BÍ THƯ
- Các ban XDĐ, UBKT, Văn phòng ĐUK,
- Các đ/c Thường trực ĐUK,
- Ban Biên tập Website Đảng bộ Khối (đăng tải),
- Lưu VP, BTC Đảng ủy Khối.
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