TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày 19 tháng 10 năm 2021

*
Số 84-GM/TU

GIẤY MỜI
----Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triệu tập Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bàn và quyết định các nội dung sau:
- Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025, tầm
nhìn đến năm 2030;
- Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20212025;
- Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
- Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy
mạnh tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030;
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo công tác thu hút đầu tư các dự án trọng
điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến
nay và tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2021.
- Nghe đại biểu chất vấn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cá
nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (có phiếu chất vấn kèm theo).
* Thành phần kính mời:
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII;
- Giám đốc, thủ trưởng hoặc phụ trách các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh
(không là Tỉnh uỷ viên); Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND
tỉnh; Bí thư Đảng ủy Biên phòng tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh;
- Lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ; Uỷ viên UBKT Tỉnh uỷ;
- Mời phóng viên Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh dự đưa tin.
* Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 08h00 ngày 22/10/2021.
* Địa điểm: Tầng 2 - Nhà khách Tỉnh uỷ (km3 Quốc lộ 9, thành phố Đông
Hà).

Đề nghị các đồng chí dự hội nghị đúng thành phần và thời gian quy định.
Ghi chú: - Tài liệu hội nghị gửi trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh;
- Hội nghị tổ chức ăn nghỉ trưa tại chỗ, đề nghị các đồng chí đại
biểu liên hệ đồng chí Trần Bình Thuận, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trước
10h00 ngày 20/10/2021 để bố trí cho đại biểu dự hội nghị; số điện thoại:
0903577307;
- Hội nghị đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Người ký: Nguyễn Khánh Vũ
Email:
nguyenkhanhvu@tinhuyquangtri.
vn
Cơ quan: TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
Thời gian ký: 19.10.2021
16:00:54 +07:00

Nguyễn Khánh Vũ

