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THƯ MỜI 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) 

Lần thứ 15 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) 
----- 

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng 
bộ huyện năm 2018. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 15 - khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020). 

I/ Thành phần dự Hội nghị: 

- Cấp tỉnh: Có thư mời riêng. 

- Cấp huyện: 

+ Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện khóa XI. 

+ Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XI. 

+ Các đồng chí Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; Trưởng hoặc 
Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng 
các Trường THPT, Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

+ Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và các Đảng ủy: Công an, Quân 
sự, Trung tâm Y tế huyện. 

+ Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (dự đưa tin). 

- Cấp xã: 

+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

II/ Nội dung: 

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, 
nhiệm năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy và 
Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2018. 

- Thông qua Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban 
Thường vụ và Thường trực Huyện ủy năm 2019. 

- Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện năm 2019. 
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- Lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. 

III/ Thời gian:  01 buổi, bắt đầu lúc 07 giờ 30’ ngày 09/01/2019 (Thứ tư). 

IV/ Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy. 

* Lưu ý: 

+ Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn thông báo đến thành phần dự 
hội nghị của đơn vị mình. 

+ Gửi kèm phiếu chất vấn cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí dự họp đầy đủ 
đúng thành phần và thời gian quy định. Trường hợp cấp Trưởng vắng phải cử cấp 
Phó đi thay và có giấy xin phép gửi về Ban Tổ chức Hội nghị (thông qua Văn 
phòng Huyện ủy) ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra Hội nghị. 

(Thư mời dự Hội nghị này được đăng trên Website của UBND huyện 
Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn). 
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