
ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM 
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* 

Số  2185 - QĐ/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Duy Tiên, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên  

lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  

-----  

 

 

- Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  

- Căn cứ Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại 

hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Căn cứ kết quả bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 

XXIV tại Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy; 

- Căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên họp ngày 11 

tháng 5 năm 2020; 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Thị ủy, 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ QUYẾT ĐỊNH  

 

Điều 1: Triệu tập 235 đại biểu thuộc các tổ chức cơ sở đảng về dự Đại hội 

đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thời gian tổ chức Đại hội: 03 ngày, bắt đầu từ 13h30’ ngày 24/6/2020 đến 

17h00’ ngày 26/6/2020. 

Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa trung tâm thị xã Duy Tiên. 

Điều 2: Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy có nhiệm vụ triệu 

tập các đại biểu của đơn vị mình về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên 

lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Điều 3: Văn phòng Thị uỷ, Ban Tổ chức Thị ủy, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng 

trực thuộc Thị ủy và các đồng chí có tên trong danh sách thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thay báo cáo); 

- Đ/c Uỷ viên BTVTU phụ trách; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- Như điều 3; 

- Lưu VPTU. 

T/M THỊ ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

Đã ký 

 
 

Trương Quốc Huy 

 
 


