ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM
HUYỆN UỶ THANH LIÊM
*

Số 641 -CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thanh Liêm, ngày 12 tháng 01 năm 2018

V/v Triệu tập dự Hội nghị học tập, quán
triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết
Hội nghị TW6, khóa XII

Kính gửi: - Các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện;
- Bí thư chi bộ, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội huyện;
- Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;
- Bí thư, Phó bí thư TT Đảng ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND,
UBND các xã, thị trấn;
- Bí thư các chi bộ: Trạm kinh doanh than Hà Nam; Trung tâm công tác xã
hội tỉnh; Công ty TNHH Thành Đạt; Công ty VLXD Thanh Liêm; Công ty CP 68;
- Toàn thể cán bộ, đảng viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng HU, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;
- Toàn thể đảng viên các cơ quan: Văn phòng HĐND - UBND huyện; Phòng
Nông nghiệp & PTNT; Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Tư pháp; Phòng Kinh tế - Hạ
tầng; Phòng Nội vụ; Phòng Lao động thương binh-xã hội; Chi cục Thống kê; Chi cục thuế;
Phòng Văn hóa & TT; Phòng Giáo dục-Đào tạo; Đài truyền thanh; Trung tâm bồi dưỡng chính
trị huyện; Ban quản lý dự án; Trung tâm phát triển quỹ đất; Thanh tra; Thi hành án; Bảo hiểm
xã hội; Phòng Tài chính-KH; Viện Kiểm sát; Tòa án nhân dân; Ngân hàng chính sách xã hội;
Hội Chữ thập đỏ; Chi bộ trạm thú y bảo vệ thực vật; Chi bộ công ty TNHH Thành Đạt; Công ty
vật liệu xây dựng Thanh Liêm; Trạm kinh doanh than Hà Nam; Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh;
Công ty cổ phần 68.

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 27/11/2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
* Thời gian: 01 ngày, 18/01/2018 (thứ năm)
(Buổi sáng bắt đầu từ 7h30’; buổi chiều bắt đầu từ 13h30’)
* Địa điểm: Hội trường tầng I nhà A1- Trụ sở Huyện ủy- HĐND-UBND huyện.
Đề nghị các đồng chí về dự Hội nghị đủ, đúng giờ và chấp hành nghiêm
chế độ hội họp theo Chỉ thị số 01 - CT/HU, ngày 02/3/2017 của BTV Huyện ủy.
* Ghi chú:
- Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc HU; bí thư Đảng ủy các xã, thị
trấn báo thành phần của cơ quan, đơn vị mình về dự Hội nghị của huyện và lập danh sách cán bộ, đảng viên tham gia
học tập Nghị quyết của đơn vị gửi về VPHU trước thời gian tổ chức Hội nghị.
- Về Văn kiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII), Văn phòng HU đã tiếp nhận và gửi trước cho các chi, đảng bộ;
còn đơn vị nào chưa nhận đề nghị liên hệ lại với Văn phòng HU để tiếp nhận tài liệu phục vụ học tập nghị quyết.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo HU;
- Văn phòng HU;
- Lưu VPHU.

