
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƢƠNG 

HUYỆN ỦY DẦU TIẾNG 

* 

Số 749 - CV/HU 
V/v mời dự Hội nghị sơ kết 3 năm chương 

trình phối hợp thực hiện công tác dân vận 

giai đoạn 2016 - 2018 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  Dầu Tiếng, ngày 13 tháng 02 năm 2019 

                            

 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, 

 - Các cơ quan, phòng ban, UB MTTQ Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội huyện, 

   - Đảng ủy các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 36-KH/BDVTU, ngày 30/11/2018 của Ban Dân vận Tỉnh 

ủy về tổ chức sơ kết 03 năm chƣơng trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa 

Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an Tỉnh, Sở Giáo Dục, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dƣơng giai đoạn 2016-2018; Ban Thƣờng 

vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm chƣơng trình phối hợp thực hiện công 

tác dân vận giai đoạn 2016 - 2018, cụ thể nhƣ sau:  

1. Thành phần dự hội nghị:  

1.1. Đ/c Nguyễn Phƣơng Linh, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Huyện ủy.  

1.2. Đại biểu tỉnh (có thư mời riêng): Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh 

ủy và đại diện Ban Giám đốc Công an, Sở Giáo dục, Sở Y tế tỉnh.  

1.3. Đại biểu cấp huyện :  

- Đại diện: lãnh đạo UBND Huyện.  

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.  

- Đại diện lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể huyện.  

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác phối hợp Công an huyện. 

- Trƣởng phòng và cán bộ phụ trách công tác Dân vận Phòng Y tế huyện. 

- Đại diện Ban Giám đốc và cán bộ phụ trách công tác Dân vận Trung tâm Y 

tế huyện. 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác Dân vận Phòng Giáo dục 

huyện. 

- Lãnh đạo Ban, chuyên viên, nhân viên Ban Dân vận Huyện ủy. 

- Đại diện lãnh đạo và phóng viên Đài truyền thanh huyện. 

1.4. Đại biểu cấp xã: (các đảng ủy xã, thị trấn mời): 

- Đại diện Thƣờng trực Đảng ủy xã, thị trấn. 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân (phụ trách công tác dân vận).  

- Trƣởng khối hoặc phó trƣởng khối Dân vận các xã, thị trấn. 

- Trƣởng hoặc Phó trƣởng Công an xã, thị trấn. 

- Trƣởng hoặc Phó trƣởng Trạm Y tế xã, thị trấn. 
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1.5. Đại diện các tập thể và cá nhân đƣợc tuyên dƣơng, khen thƣởng sơ kết 3 

năm chƣơng trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2018 (Ban 

Dân vận Huyện ủy mời). 

2. Thời gian - Địa điểm:  

- Thời gian: 07 giờ 30, ngày 28 tháng 02 năm 2019 (thứ năm).  

- Địa điểm: Hội trƣờng huyện Dầu Tiếng.  

3. Tổ chức thực hiện:  

Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, chuẩn bị 

điều kiện để tổ chức hội nghị.  

Đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ thành phần mời dự,                                                                     

- Lƣu VPHU. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ  

 CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                                                                                    
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hữu Chí   
 


