
ĐOÀN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

BCH CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ   

CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP 

*** 

Số: 04 - GM/CĐCS 

V/v: Tham dự Đại hội chi đoàn Ban quản 

lý các dự án Nông nghiệp lần thứ IX, 

nhiệm kỳ 2017-2019 
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2017 

 

GIẤY MỜI HỌP 

 

Kính gửi: …………………………………………………………………………. 

 

Căn cứ  Điều Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ Kế hoạch số 18 KH/ĐTN-BTC ngày 19/01/2017 của Ban Chấp hành Đoàn 

Bộ về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và 

PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Căn cứ tờ trình số 06-TTr/CĐCS ngày 30/03/2017 về việc “Tổ chức duyệt Đại hội 

và Đại hội chi đoàn Ban quản lý các dự án Nông nghiệp khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2019” 

của Ban Chấp hành chi đoàn. 

Ban Chấp hành chi đoàn trân trọng kính mời quý đại biểu đến dự Đại hội chi đoàn 

Ban quản lý các dự án Nông nghiệp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2019, cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: 13h15 ngày 24 tháng 4 năm 2017. 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 1-Viện chính sách và chiến lược, tòa nhà số 1, 16 Thụy 

Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 

2. Thành phần: 

- Tập thể Đảng ủy Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban Thường vụ Đoàn Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện lãnh đạo Ban, tập thể Lãnh đạo Công đoàn, đại diện Lãnh đạo phòng 

chuyên môn, các dự án; 

- Tập thể Ban chấp hành chi đoàn khóa VIII và toàn thể các đồng chí đoàn viên 

thanh niên Ban quản lý các dự án Nông nghiệp. 

3. Nội dung:  

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2019; 

- Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành chi đoàn khóa VIII;  



- Bầu BCH chi đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2019 và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn 

Bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Đại hội chi đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2019 là sự kiện chính trị quan trọng, 

có ý nghĩa sâu sắc, BCH chi đoàn mong muốn có sự tham dự đầy đủ của quý vị đại biểu, 

khách mời. 
Trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ĐTN 

TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Việt Cường 

 


