
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  HUYỆN UỶ TUY PHƯỚC                    
                       *  Tuy Phước, ngày 18  tháng 10  năm 2016 

 

GIẤY MỜI 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 06 

------- 

 

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2016 của Huyện ủy, Ban Thường vụ 

Huyện uỷ quyết định triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 06. 

I. Thời gian: 01 ngày, sáng 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2016. 

II. Nội dung 

1. Thông qua Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng 

tâm 3 tháng cuối năm 2016 của Huyện ủy. 

2. Quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 

về “Thi hành Điều lệ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của 

Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”. 

3. Triển khai Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất 

lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên năm 2016 

trong toàn Đảng bộ huyện. 

4. Kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp.   

III. Thành phần, kính mời: 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Huyện 

uỷ; Bí thư (hoặc Phó Bí thư) các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; Trưởng các phòng, 

ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể; Hiệu trưởng các Trường THPT, GĐ TTGD nghề 

nghiệp - GD thường xuyên huyện; lãnh đạo và chuyên viên các ban của Huyện uỷ. 

- Đài truyền thanh huyện (dự và đưa tin). 

4. Địa điểm:  Hội trường Huyện ủy. 

Rất mong các đồng chí sắp xếp công việc tham dự Hội nghị./. 

 

        T/L BAN THƯỜNG VỤ 

Ghi chú: Các đồng chí dự họp truy cập tại CHÁNH VĂN PHÒNG 
         địa chỉ:http://tuyphuoc.vn để tải tài liệu.  

 

 

 

 
                                  Nguyễn Văn Dũng 

 


