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GIẤY MỜI 
 

Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương (Khóa X) “về nâng cao năng 

lực lãnh đạo, sức chiên đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán 

bộ, đảng viên”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung 

ương (Khóa X)  và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ 

tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

Thành phần: Trân trọng kính mời 

- Đại diện Ban Thường vụ ĐUK và các đồng chí được phân công tại 

Quyết định số 280-QĐ/ĐUK ngày 16/4/2018 của BTV Đảng ủy khối; 

- Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo sở; 

- BCH Đảng bộ bộ phận; BCH các Chi bộ Khối Công nghiệp, Khối 

Thương mại; Khối Văn phòng. 

- Trưởng phòng chuyên môn Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành; Bí thư Đoàn 

cơ sở; 

- Lãnh đạo các đơn vị Chi cục Quản lý thị trường; Trung tâm khuyến 

công và xúc tiến thương mại. 

Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30’, ngày 21 tháng 5 năm 2018  

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- Lưu: VP ĐU. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 
 

  

                         

 

 

Hoàng Văn Quảng 
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CHƯƠNG TRÌNH 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT 

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 5 năm 2018 

 

TT Nội dung Chủ trì thực hiện 

1 Ổn định tổ chức, khai mạc Hội nghị VP Đảng ủy 

2 Trình bày báo cáo tóm tắt Đ/c Nguyễn Cự Dũng - 

PBT Đảng ủy, PGĐ sở 

 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

số 22-NQ/TW “về nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Báo cáo tổng 

kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW 

khóa X  và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

 

3 Phát biểu thảo luận Các đại biểu 

3 Phát biểu chỉ đạo của ĐUK Đảng ủy Khối 

4 Kết luận - Bế mạc Đ/c Hoàng Văn Quảng - 

TUV- BT Đảng ủy, GĐ Sở 

 

 

Dự kiến nội dung thảo luận: 

- Đại diện Đảng bộ bộ phận phát biểu các nội dung liên quan đến về nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiên đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tại ĐBBP. 

- Đại diện Chi bộ Khối Thương mại phát biểu các nội dung liên quan đến 

phát triển về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn 

mới. 

- Đại diện Chi bộ Khối Công nghiệp phát biểu các nội dung liên quan đến 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh trong việc “Xây 

dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng 

viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
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