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THÔNG BÁO 
thời gian và nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 58 

----- 

Để Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 58 (khóa XXI) được diễn ra 

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

* Thời gian:  bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/10/2019. 

* Địa điểm:                     Phòng họp Huyện ủy. 

* Nội dung:  

 Cho ý kiến về: 

 1. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 25 - KH/HU, ngày 

10/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 

về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ” đối với Đảng ủy xã Phước Hiệp. 

 2. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối 

với Đảng ủy thị trấn Diêu Trì. 

 (Nội dung  1, 2 do Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị). 

3. Tổ chức gặp mặt sinh viên tiêu biểu năm 2020. 

4. Kết luận kiểm tra việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng ủy xã Phước An và Đảng ủy xã Phước Thắng. 

 (Nội dung 3, 4 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị). 

5. Kết quả giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và rèn luyện 

phẩm chất, đạo đức, lối sống theo quy định của Đảng đối với 03 đồng chí Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã Phước Nghĩa, Phước Thành và thị trấn Tuy Phước. 

(Nội dung 5 do Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị). 

6. Kết luận kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 17-KH/HU, ngày 19/7/2016 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác dân vận trong tình hình mới” tại Đảng ủy xã Phước Thuận. 



(Nội dung 6 do Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị). 

7. Tờ trình về việc đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ 

đổi mới” cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc huyện Tuy Phước. 

8. Danh mục công trình sử dụng đất năm 2020. 

9. Báo cáo việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại Tịnh xá Ngọc Sơn 

và chùa Hồng Liên. 

(Nội dung 7, 8, 9 do UBND huyện chuẩn bị). 

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

58 (khóa XXI). 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)  

 

Ghi chú: Nội dung mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Văn phòng Huyện ủy đã gửi tài liệu 

vào kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy số 57, ngày 16/10/2019.  
 

 

 

Nơi nhận: T/L BAN THƯỜNG VỤ 

- UBKT Tỉnh ủy; BTC Tỉnh ủy,                            PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG   

- Các đ/c UV BTV Huyện ủy, 

- BTC Huyện ủy, 

- UBKT Huyện ủy, 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

- Ban Dân vận Huyện ủy, 

- UBND huyện, 

- Lưu VPHU.                                                             

   Lê Thị Thu Hà 

 

 


