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GIẤY MỜI 
dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết  

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI 

-------- 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 86 -KH/HU, ngày 19/3/2015 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc “Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban 

Chấp hành Trung ương (khóa XI)”, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị học 

tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của huyện. 
 

 1. Thành phần, kính mời: 

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

 - Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện đã nghỉ hưu đang sinh hoạt và sinh 

sống trên địa bàn huyện. 

 - Thường trực HĐND huyện. 

 - Lãnh đạo UBND huyện. 

 - Ủy viên UBKT Huyện uỷ. 

 - Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. 

 - Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện. 

 - Giám đốc các công ty, xí nghiệp; Hiệu trưởng các trường THPT và Giám đốc 

Trung tâm GDTX & Hướng nghiệp huyện. 

 - Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. 

 - Chủ tịch HĐND, UBND 13 xã – thị trấn. 

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

 2. Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 7 tháng 4 năm 2015. 

 3. Địa điểm:   Hội trường Huyện uỷ. 

 Kính đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự Hội nghị đúng thời gian.  
  

                                T/L BAN THƯỜNG VỤ 

                              CHÁNH VĂN PHÒNG 
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