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Số 24 - CV/BDVHU 
V/v mời dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực 

hiện các Chương trình phối hợp công tác 

dân vận; phối hợp các lực lượng làm công 

tác dân vận; tổng kết công tác dân vận 

chính quyền, gi i    n 2016 - 2020 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  Dầu Tiếng, ngày 18 tháng 12 năm 2020 

                   
Kính gửi: - UBND Huyện, 

- Các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 

Huyện, 

- Các cơ quan, phòng ban trực thuộc UBND Huyện, 

- Hội Chữ Thập đỏ, Hội Người Cao tuổi Huyện, 

- Các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX Huyện. 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 

 

Nhằm đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công 

tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các ngành và phối hợp các lực lượng 

làm công tác dân vận, công tác dân vận chính quyền, giai đo n 2016 - 2020. 

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy mời 

dự Hội nghị với nội dung, thành phần và thời gian cụ thể như sau: 

1. Nội dung: Tổng kết 5 năm thực hiện các Chương trình phối hợp công tác 

dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy với Công an Huyện, Ban Chỉ huy Quân sự, 

Phòng Giáo dục & Đào t o, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ngân hàng NN&PTNT 

chi nhánh Dầu Tiếng; phối hợp các lực lượng làm công tác dân vận; tổng kết 5 

năm công tác dân vận chính quyền, giai đo n 2016 - 2020. 

 2. Thành phần mời dự: 

* Cấp tỉnh (có thư mời riêng): 

- Đ i diện lãnh đ o Ban Dân vận Tỉnh ủy và các phòng ban chuyên môn. 

- Đ i diện lãnh đ o Công an Tỉnh. 

- Đ i diện lãnh đ o Sở Y tế Tỉnh. 

- Đ i diện lãnh đ o Sở Giáo dục và Đào t o Tỉnh. 

- Đ i diện lãnh đ o Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh. 

- Đ i diện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh tỉnh 

Bình Dương. 

* Cấp huyện:  

- Thường trực Huyện ủy, UBND Huyện, các Ban Xây dựng Đảng.  

- Đ i diện lãnh đ o Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND 

Huyện. 

- Đ i diện lãnh đ o UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể Huyện. 

- Đ i diện lãnh đ o Công an Huyện. 
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- Đ i diện lãnh đ o Phòng nội vụ Huyện. 

- Đ i diện lãnh đ o Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Huyện, Bệnh viện Đa khoa 

Công ty TNHHMTV Cao su Dầu Tiếng. 

- Đ i diện lãnh đ o Phòng Giáo dục và Đào t o huyện, đ i diện Ban Giám 

hiệu các Trường THPT, đ i diện Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp 

– Giáo dục Thường xuyên Huyện. 

- Đ i diện lãnh đ o, chính trị viên BCH Quân sự Huyện. 

- Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Dầu 

Tiếng. 

- Đ i diện lãnh đ o các cơ quan, phòng ban trực thuộc UBND Huyện. 

* Cấp xã:  

- Trưởng khối và Phó Trưởng khối Dân vận các xã - thị trấn. 

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

- Trưởng Công an xã, thị trấn. 

- Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã - thị trấn. 

- Trưởng Tr m Y tế xã - thị trấn. 

- Công chức văn phòng, thống kê xã - thị trấn. 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng 5 năm thực hiện công tác phối hợp. 

 3. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2020. 

  4. Địa điểm: Hội trường Huyện.    

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

điểm quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự,                                                                     

- Lưu BDVHU, HLoan. 

 

TRƯỞNG BAN  
(Đã ký và  óng dấu) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
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