ĐẢNG B ộ TỈNH QUẢNG TRỊ
HUYỆN UỶ HẢI LĂNG
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hải Lăng, ngày Y7tháng 9 năm 2019

Số S Ả 0 -CV/HU
Tham nnru xây cảmg BC tình hình và kết quả 05 năm
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứXVI

Kính gửi: - UBND huyện,
- Các ban đảng Huyện ủy,
- Mặt trận và các đoàn thể huyện.
Thực hiện Công văn số 01-CV/TBVK, ngày 09/9/2019 của Tiểu ban Văn
kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII “về báo cảo tình hình và kết quả 05 năm
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứXVI”, BTV Huyện ủy giao:
- Các ban đảng Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện căn cứ chức
năng, nhiệm vụ tham mưu xây dựng Báo cáo theo lĩnh vực được phân công. Văn
bản gửi về BTV Huyện ủy (qua VPHU) trước ngày 20/9/2019.
Phân công Đ/c Lê Thế Quảng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giúp
BTV Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo.
- UBND huyện tham mưu xây dựng Báo cáo nội dung lĩnh vực KT-XH,
quốc phòng, an ninh. Văn bản gửi về BTV Huyện ủy (qua VPHU) trước ngày
20/9/2019.
Phân công Đ/c Phạm Đình Lợi- ƯVTVHU, Q.Chủ tịch UBND huyện
giúp BTV Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo.
- Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND&ƯBND
huyện tông hợp, hoàn thành dự thảo Báo cáo để trình BTV Huyện ủy trước
ngày 25/9/2019.
* Yêu cầu về nội dung theo Công văn số 01-CV/TBVK, ngày 09/9/2019
của Tiêu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (kèm thèo c v và Đề
cưong).
Đề nghị UBND huyện, các ban đảng Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể
huyện thực hiện tốt nội dung Công văn này.
Nơi nhẵn:
-N hư trên,
- Đ/c Lê Thế Quảng-PBTTTHU,
- Đ/c Phạm Đình Lậ-ƯVTVHU, Q.CT UBND huyện,
- Văn phòng HĐND&UBND huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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