ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP
THÀNH UỶ SA ĐÉC
*
Số 521-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Sa Đéc, ngày 22 tháng 9 năm 2022

Mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Kính gửi: - Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Thành phố;
- Các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội Thành phố.
Căn cứ Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Thành
ủy về tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa
XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Ban Thường vụ Thành ủy
kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị nêu trên với thành phần, thời gian và địa
điểm như sau:
1. Thành phần:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố;
- Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố;
- Phó Trưởng Công an Thành phố;
- Đại diện lãnh đạo Trạm Biên phòng Cảng Sa Đéc;
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- Các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường;
- Các tập thể và cá nhân được khen thưởng (do đơn vị mời).
2. Thời gian: bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 30/9/2022 (Thứ Sáu).
3. Địa điểm: Tại Hội trường Thành phố. (Số 36, đường Hùng Vương, Khóm 3,
Phường 1, thành phố Sa Đéc).
Kính đề nghị các đồng chí sắp xếp tham dự đúng thành phần và thời gian
quy định.
* Ghi chú: Đại biểu dự Hội nghị chấp hành nghiêm các quy định về phòng,
chống dịch Covid-19.
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