
ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN 

* 

Số 323 - CV/ĐUK 
Tổ chức tọa đàm chuyên đề về xây dựng Đảng 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Quảng Nam, ngày 03 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:   - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; 

- Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 16/5/2022 của Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các 

cơ quan tỉnh Quảng Nam (1963 - 2023); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 

Tọa đàm chuyên đề về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; nâng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên 

trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”, cụ thể như sau:  

 - Thành phần:  

- Mời đại diện Thường trực Tỉnh ủy,  

- Mời đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, 

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, 

- Đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (mỗi đảng bộ cơ sở mời 02 

đồng chí bí thư chi bộ - cấp ủy cơ sở mời), 

- Lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng, Đoàn Khối,  

* Mời phóng viên Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam dự và đưa tin. 

 - Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 7h30 ngày 18/10/2022 (sáng thứ Ba). 

 - Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,  

                            115 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

 Nhận được công văn này, kính đề nghị các cấp ủy cơ sở cử cán bộ tham dự đầy 

đủ, đúng thành phần và chuẩn bị tham luận theo Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 

16/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để buổi Tọa đàm đạt kết quả tốt./. 
   

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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