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THÔNG BÁO 

thời gian và nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 22 

--------- 

Để Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI (lần thứ 22) được diễn ra 

thành công, Thường trực Huyện ủy thông báo thời gian và nội dung Hội nghị cụ 

thể: 

* Thời gian: 02 ngày, bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 ngày 10/01/2017. 

* Địa điểm:                     Phòng họp Huyện ủy. 

* Nội dung:  

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ 

Huyện ủy năm 2016. 

2. Cho ý kiến về quy hoạch các chức danh chủ chốt của các phòng, ban, 

ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác cán bộ. (Ban Tổ 

chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung và tài liệu). 

3. Cho ý kiến về Kế hoạch gặp mặt, thăm các đơn vị, địa phương trong và 

ngoài huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện, các gia đình chính sách, viếng 

Nghĩa trang liệt sỹ và dâng hương Nhà lưu niệm Đề pô Diêu Trì nhân dịp tết 

Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. (UBND huyện chuẩn bị nội dung và tài liệu). 
 

Trên đây là thời gian và nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy khóa 

XXI (lần thứ 22). Tùy theo tiến độ thực hiện các nội dung, trong quá trình diễn ra 

Hội nghị, Thường trực Huyện ủy sẽ điều chỉnh thời gian phù hợp. 

 (Thông báo thay giấy mời)   

Nơi nhận: T/L BAN THƯỜNG VỤ 

- Ủy viên BTV Huyện ủy;   CHÁNH VĂN PHÒNG 

- UBKT Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Lưu VPHU. 

 

        

  Nguyễn Văn Dũng 


