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Đề nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X

trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hàm Tân, ngày 14 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: - HĐND huyện, UBMTTQVN huyện,
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện,
- Cán bộ có trình độ thạc sĩ và tương đương của huyện trở lên.

Thực hiện Kế hoạch số 159-KH/HU, ngày 24/9/2019 của Ban Thường vụ
Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thường trực Huyện uỷ kính gửi đến các đồng chí dự thảo Báo cáo chính trị
trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
để tham gia góp ý; cụ thể như sau:

- HĐND huyện tổ chức lấy ý kiến góp ý của đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ
2016 - 2021.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ
chức lấy ý kiến góp ý của:

+ Tập thể lãnh đạo và thành viên UBMTTQVN huyện;

+ Tập thể lãnh đạo và ủy viên các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

- Các cơ quan, phòng, ban, ngành lấy ý kiến góp ý của tập thể lãnh đạo.

- Các cán bộ có trình độ thạc sĩ và tương đương của huyện trở lên góp ý trực
tiếp vào dự thảo.

- Đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trên trang thông tin điện tử của
Huyện ủy, UBND huyện, phát sóng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình để lấy ý
kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đề nghị các đồng chí tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp
ý dự thảo Báo cáo chính trị và tổng hợp ý kiến gửi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
(qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 20/02/2020.

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp, trình Thường trực Huyện ủy cho ý
kiến.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Lưu VPHU.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Sự
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