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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Triệu Phong, ngày 25 tháng 6 năm 2020

V/v đăng ký nội dung tham luận
tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện.
- Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể huyện.
- Các ban Đảng, VPHU, Trung tâm Chính trị huyện.
- Đảng bộ cơ sở.
Ngày 22/6/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức phiên họp để bàn
các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, trong đó có nội dung
lựa chọn và phân công các đơn vị phát biểu tham luận tại đại hội. Để việc phát biểu
tham luận tại đại hội đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng, góp phần vào thành công
chung của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Ban Thường vụ Huyện ủy thống
nhất đề nghị:
1. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn (Phòng Giáo
dục – Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phòng
NN và PTNT, Phòng Văn hoá – Thông tin, Phòng Lao động Thương binh và Xã
hội…) đăng ký nội dung tham luận theo chuyên môn của ngành.
2. Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện, Đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng,
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động đăng ký nội dung tham luận tại Đại hội.
3. Nội dung đăng ký tham luận gửi Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Văn
phòng Huyện ủy) trước ngày 30/6/2020. Văn phòng Huyện ủy tổng hợp trình Ban
Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến lựa chọn, phân công tham luận.
Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, đảm bảo
tiến độ thời gian đề ra./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Người ký: Trần Xuân Anh
Email:
tranxuananh@quangtri.gov.vn
Cơ quan: Huyện ủy Triệu
Phong, Tỉnh Quảng Trị
Thời gian ký: 25.06.2020
07:34:31 +07:00

Trần Xuân Anh

