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   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                          

 Bắc Sơn, ngày 30 tháng 7 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 
Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII,  

nhiệm kỳ 2020 - 2025  

----- 
 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 
112-KH/TU, ngày 16/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 137-KH/HU, 
ngày 07/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng; Thông báo số 583- TB/BTCTU, ngày 23/4/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về 
thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025; 

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn, 
 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THÔNG BÁO 
 

  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
sẽ được tổ chức trong 2,5 ngày, từ ngày 16/8/2020 đến ngày 18/8/2020 tại Hội trường 
Trung tâm Hành chính huyện Bắc Sơn. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, lực 
lượng vũ trang, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn 
huyện ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 
huyện lần thứ XXII và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng. 

Thông báo này được quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đảng 
viên trong Đảng bộ huyện, đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng./. 

 

Nơi nhận: 
- Các đ/c Huyện ủy viên, 
- Thường trực HĐND huyện, 
- UBND huyện, 
- Các chi, đảng bộ trực thuộc HU, 
- MTTQ & các đoàn thể huyện, 
- Trung tâm Văn hóa, thể thao và 
Truyền thông huyện (đưa tin), 
- Lưu VT + TC . 

 

 T/M HUYỆN ỦY 
 BÍ THƯ  

 
 
 

(Đã ký) 
 
 

  Hoàng Văn Tạo 
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