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Số 66 - CV/BDVHU 
V/v mời dự hội nghị tổng kết  

công tác dân vận năm 2021; Sơ kết 5 năm 

thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 

07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Dầu Tiếng, ngày 11 tháng 01 năm 2022 

 

  

 

Kính gửi: - Hội đồng nhân dân, UBND Huyện, 

- Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng 

Huyện ủy, 

- UB. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Huyện, 

- Thành viên BCĐ công tác tôn giáo, dân tộc, BCĐ Huyện 

về thực hiện QCDC ở cơ sở, 

- Lãnh đạo các chi, Đảng bộ cơ sở, 

- UBND, Khối Dân vận Đảng ủy xã, thị trấn. 

 

 Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc và thực hiện Quy 

chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; sơ kết 5 năm thực 

hiện Kết luận 120 -KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp 

tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở”.  

Ban Dân vận Huyện ủy mời dự Hội nghị với thành phần và thời gian, địa 

điểm cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời dự: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

- Thường trực Huyện ủy đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

- Đại diện lãnh đạo HĐND - UBND Huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện 

ủy. 

- Đại diện lãnh đạo UB. MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã 

hội, Hội Chữ thập đỏ Huyện. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo – dân tộc, Ban Chỉ đạo Huyện 

về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Bí thư hoặc Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở. 



- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Trưởng khối hoặc Phó Trưởng khối dân vận xã - thị trấn. 

- Đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng (giải thưởng Dân vận 

khéo; khen thưởng Quy chế dân chủ năm 2021). 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21/01/2022 (thứ sáu). 

3. Địa điểm: Hội trường Huyện.    

Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian quy 

định để Hội nghị đạt kết quả tốt. 

Nơi nhận:   
- Như trên,                                                                            

- Lưu BDVHU, Long. 

TRƯỞNG BAN 

  
(Đã ký) 

 

 
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
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