ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM
HUYỆN UỶ THANH LIÊM
*
Số 903 -CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thanh Liêm, ngày 30 tháng 10 năm 2018

V/v Mời dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện
Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 16/10/2013 của BTV
Tỉnh ủy; và giao ban thường kỳ tháng 10/2018
(Sáng ngày 02/11/2018)

Kính gửi: - Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện,
- Các Đ/c Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện,
- Trưởng các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng HU, HĐND &UBND;
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; các phòng, ban chuyên môn, đơn
vị sự nghiệp thuộc UBND huyện,
- Chủ tịch UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện,
- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Kính mời đồng chí về dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19CT/TU, ngày 16/10/2013 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của
chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; và giao ban thường kỳ đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng
11 năm 2018.
Thời gian: 7h30' ngày 02/11/2018 (sáng thứ Sáu)
Địa điểm: Phòng họp Tầng III - Nhà A1;
Trụ sở Huyện ủy, HĐND& UBND huyện.
Kính mời các đồng chí về dự Hội nghị đủ, đúng giờ./.
* Ghi chú:
- Đề nghị đồng chí Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn báo thành phần của đơn vị mình về
dự hội nghị;
- Đề nghị các đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị theo Công văn số 896CV/HU đã gửi tới các đơn vị.

Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Lưu VT.

