
ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM 

   HUYỆN ỦY THĂNG BÌNH 

                         * 

              Số 453 -CV/HU 
V/v triệu tập Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 11 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

       
        Thăng Bình, ngày 29  tháng 9 năm 2022 

  

 

Kính gửi:  - Các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXI; 

- Các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy; 

  - Các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể; 

  - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ 

chức Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 11 nhằm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022 và một số nội 

dung quan trọng khác. Ban Thường vụ Huyện ủy triệu tập Hội nghị cụ thể như sau: 

* Thời gian: bắt đầu lúc 07h30’, ngày 05/10/2022 (thứ tư) 

* Địa điểm: Hội trường Huyện ủy (số 1). 

* Thành phần dự, kính mời: 

- Ở huyện: 

+ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI; 

+ Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; 

+ Trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện; 

+ Báo cáo viên Huyện ủy khoá XXI; 

+ Uỷ viên UBKT Huyện uỷ; 

+ Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. 

- Ở xã, thị trấn: 

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 22 xã, thị trấn; 

        - Mời Đại diện phóng viên Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện, Trang thông 

tin điện tử Đảng bộ huyện, Cổng thông tin điện tử huyện đến dự và đưa tin Hội 

nghị. 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp để tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời 

gian quy định./. 

Nơi nhận:                                                                     

- Như thành phần mời,                                                                 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Hoàng Văn Tửu 
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