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GIẤY MỜI 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Chương trình hành động  

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 36-NQ/TW  

ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2020, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề với nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, 

Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung: Xem xét nội dung dự thảo Chương trình hành động của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 36-NQ/TW ngày 16/8/2019 của Bộ 

Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát 

ma túy. 

3. Thời gian: Từ 08 giờ 00’, ngày 26/5/2020 (thứ Ba). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công nhiệm vụ 

- Công an tỉnh chuyển tài liệu cho các thành phần dự họp, thời gian trước 

ngày 25/5/2020; báo cáo nội dung dự thảo văn bản tại cuộc họp.  

- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến tham gia 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

(Dự thảo Chương trình hành động, Chỉ thị 36-CT/TW được gửi kèm trên 

VNPT-iOffice). 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: THNC, HC-QT; 

- Lưu: VT, (PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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