
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  HUYỆN UỶ TUY PHƯỚC                    
                       *  Tuy Phước, ngày  12   tháng 4  năm 2016 

 

 

 

GIẤY MỜI 
Hội nghị lần thứ 04 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXI) 

------- 
 

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 04, khóa XXI. 

I. Thời gian: 01 ngày, sáng 7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2016. 

II. Nội dung:  

1. Cho ý kiến về Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm 

quý II năm 2016 của Huyện ủy. 

2. Cho ý kiến về Báo cáo công tác lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

3. Cho ý kiến về Kế hoạch của Huyện ủy triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XXI Đảng bộ huyện về “Giảm nghèo – giải quyết việc làm và 

đào tạo nghề giai đoạn 2016 – 2020”. 

4. Cho ý kiến CTHĐ của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI 

Đảng bộ huyện về “Công tác cán bộ”. 

5. Kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp.  

 



 III. Thành phần, kính mời: 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Đồng chí Trần Thanh Sơn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - phụ trách theo dõi địa bàn huyện; 

- Đại biểu Lãnh đạo các Ban của Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.  

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện truy cập 

 tại địa chỉ: http://tuyphuoc.vn để tải tài liệu dự họp. 

IV. Địa điểm:  Phòng họp Huyện ủy. 

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

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

                     CHÁNH VĂN PHÒNG 
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