ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM
HUYỆN UỶ THANH LIÊM
*
Số 115 -CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thanh Liêm, ngày 10 tháng 12 năm 2020

V/v Mời họp Ban Thường vụ Huyện ủy,
chiều ngày 13/12/2020

Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.
Kính mời đồng chí về dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe các báo
cáo, tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm; dự toán
phân bổ nguồn ngân sách và giao kế hoạch năm 2021. Thảo luận, hoàn thiện dự
thảo các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; kế hoạch
kiểm tra, giám sát năm 2021; Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác
năm 2021 và một số nhiệm vụ công tác khác.
Thời gian:

13h30', ngày 13/12/2020 (Chiều Chủ nhật)

Địa điểm:
Phòng họp Tầng III - Nhà A1,
Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện.
Trân trọng kính mời các đồng chí về dự họp đủ, đúng giờ./.
* Ghi chú: Thường trực Huyện ủy giao Văn phòng HU, HĐND & UBND huyện
gửi trước các đồng chí 03 bản dự thảo văn bản (kèm theo công văn này) gồm:
+ Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng,
nhiệm vụ năm 2021;
+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021;
+ Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác năm 2021.
Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, chỉnh sửa trực tiếp vào văn bản, sau Hội
nghị Văn phòng huyện xin lại để tiếp thu, hoàn thiện.
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Lưu VT.

