ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM
HUYỆN ỦY THANH LIÊM
*
Số 1220 -CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thanh Liêm, ngày 25 tháng 10 năm 2019

V/v mời dự chương trình đối thoại giữa đ/c Bí thư Huyện ủy
với nhân dân xã Thanh Hải

Kính gửi: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện,
- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Uỷ ban Kiểm tra
Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Uỷ
ban MTTQ huyện, Văn phòng Huyện ủy, HĐND& UBND huyện,
- Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính- Kế hoạch, Nông nghiệp &
PTNT, Tài Nguyên - Môi trường, Kinh tế hạ tầng, Văn hóa thông
tin, Lao động- TBXH, Nội vụ, Y tế, Thanh tra, Ban Chỉ huy Quân
sự, Công an huyện, Ban QLDAXD&ĐT, Xí nghiệp thủy nông
huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty Điện lực Thanh
Liêm; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện.
Kính mời các đồng chí về dự Chương trình đối thoại giữa đồng chí Bí thư
Huyện ủy với cán bộ và nhân dân xã Thanh Hải.
* Thời gian: Từ 7h30', ngày 29/10/2019 (thứ ba).
* Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Thanh Hải.
Trân trọng kính mời các đồng chí về dự đúng giờ, đúng thành phần.
Ghi chú: Đề nghị Thủ trưởng các ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chuẩn
bị các nội dung liên quan đến câu hỏi, kiến nghị của nhân dân xã Thanh Hải (đính kèm
công văn) để trả lời tại chương trình đối thoại khi được yêu cầu.
- Đảng ủy xã Thanh Hải triệu tập thành phần đại biểu của địa phương dự chương
trình đối thoại theo Kế hoạch số 139 -KH/HU, ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Ban Dân vận Huyện uỷ,
- Văn phòng Huyện ủy, HĐND& UBND huyện,
- Đảng ủy xã Thanh Hải,
- Lưu VT.

