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GIẤY MỜI 
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 21 

------- 
 

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2014 của Huyện ủy, Ban Thường vụ 

Huyện ủy quyết định triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21, 

khóa XX. 

I. Phiên họp Huyện ủy mở rộng 

1. Thời gian:  Sáng 7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2014 

2. Nội dung:  

Đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị 

năm 2015 của Huyện ủy.   

3. Thành phần, kính mời: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy - phụ trách địa bàn huyện; 

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

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT 

Huyện ủy; Bí thư (hoặc Phó Bí thư) các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Trưởng các 

phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể; Hiệu trưởng các trường THPT và Giám đốc 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện; Lãnh đạo và chuyên viên các Ban của 

Huyện ủy. 

- Đài Truyền thanh huyện (dự và đưa tin). 

4. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy 

II. Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nội bộ  

1. Thời gian: 13 giờ 30 ngày 19  tháng 12  năm 2014 

2. Nội dung: 

- Ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; củng cố quốc 

phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị năm 2015. 



- Đánh giá tình hình thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Huyện ủy.   

 3. Thành phần, kính mời: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy - phụ trách địa bàn huyện; 

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

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

4. Địa điểm:  Hội trường Huyện ủy. 

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