ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM
HUYỆN UỶ THANH LIÊM
*
Số 196 -CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thanh Liêm, ngày 06 tháng 4 năm 2021

V/v Mời dự hội nghị
làm việc của Thường trực Huyện ủy với
Đảng ủy xã Liêm Thuận

Kính gửi:

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Đồng chí Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy;
- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí
Huyện ủy viên phụ trách Đảng ủy xã Liêm Thuận;
- Thủ trưởng các đơn vị: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn,
KT - HT, TC - KH, TN&MT, Nội vụ huyện;
- Văn phòng Huyện ủy, HĐND & UBND huyện;
- Đảng ủy xã Liêm Thuận.

Thực hiện chương trình công tác; Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội
nghị làm việc với Đảng ủy xã Liêm Thuận về tình hình và kết quả công tác
năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
* Thời gian: Từ 8h00', ngày 09/4/2021 (Sáng thứ Sáu)
* Địa điểm: Tại Trụ sở xã Liêm Thuận.
Trân trọng kính mời các đồng chí về dự họp đủ, đúng giờ./.
Ghi chú: Đề nghị Đảng ủy xã xây dựng báo cáo (với các nội dung: kết
quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; triển khai công
tác bầu cử trên địa bàn; nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; những
khó khăn vướng mắc của địa phương; những đề xuất, kiến nghị) và gửi các
đồng chí Thường trực Huyện ủy trước ngày 08/4/2021. Đồng chí Bí thư Đảng
ủy chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị và trực tiếp báo cáo tóm tắt
các nội dung tại hội nghị; đồng thời, thông báo thành phần của xã về dự hội
nghị (gồm: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban
Thường vụ Đảng ủy).
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Lưu VT.

