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GIẤY MỜI 
dự Hội nghị sơ kết 05 năm việc triển khai thực hiện  

Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư  

về ''Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội'' 

-------- 

  

Nhằm sơ kết 05 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 

22/11/2014 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày 09/03/2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính 

sách xã hội”, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả sau 

05 năm triển khai thực hiện các Chỉ thị này. 

 

 1. Thành phần - Trân trọng kính mời: 

 1.1. Đại biểu cấp tỉnh: 

- Thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh phụ trách huyện Tuy Phước.   

- Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

1.2. Đại biểu cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy. 

- Thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan của huyện: Phòng Lao động và Thương binh 

xã hội; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Phòng Tư pháp; Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Nội 

vụ; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Cựu Chiến binh; Huyện Đoàn; Liên 

đoàn lao động; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện (dự và đưa tin). 

 



1.3. Đại biểu cấp xã: 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

- Đại diện các đơn vị, cá nhân được khen thưởng (có giấy mời riêng). 

 2. Thời gian: 01 buổi, khai mạc 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2019 

 3. Địa điểm:   Hội trường Huyện uỷ Tuy Phước. 

 Kính đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự để Hội nghị diễn ra 

thành công và đúng quy định.                          

                            T/L BAN THƯỜNG VỤ 

                              CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

                              Đặng Thị Bích Dâng 

 


