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  Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

mở Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng 

 khóa II năm 2021 

----- 
 

 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp 

Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2021. 

1. Thành phần: Những quần chúng ưu tú đã được cấp ủy cơ sở giới thiệu và 

đăng ký với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (có 

danh sách kèm theo). 

2. Thời gian học: 04 ngày, bắt đầu từ 7 giờ ngày 26 tháng 4 đến ngày 29 

tháng 4 năm 2021. 

3. Địa điểm: Hội trường số 2, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

              (đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh). 

Lưu ý: Những đơn vị có từ 03 đồng chí tham gia lớp học, đề nghị cử 01 đồng 

chí làm nhóm trưởng; đối với đồng chí được triệu tập nếu chưa bố trí kịp thời gian 

để tham gia được lớp học này, đề nghị đơn vị báo cáo về Ban Tổ chức Đảng ủy 

Khối bằng văn bản hoặc báo cáo đồng chí Trần Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng 

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối (điện thoại 098 243 7890) trước ngày 23/4/2021. 

Nhận được thông báo này, đề nghị cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên 

môn tạo điều kiện để học viên tham gia lớp học đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

 
  

Nơi nhận: 
- Cấp ủy cơ sở có học viên được triệu tập ,  

- Các ban XDĐ, UBKT, Văn phòng ĐUK, 

- Ban Biên tập Website Đảng bộ Khối (đăng tải), 

- Các đồng chí UVBTV ĐUK, 

- Lưu VP, BTC ĐUK. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Vân 
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