
ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM
HUYỆN ỦY LÝ NHÂN

*
Số 193-CV/HU

Mời dự Hội nghị quán triệt triển khai
 Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị;

 Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Lý Nhân, ngày 15 tháng 3 năm 2021

                    Kính gửi: - Đồng chí Bí thư Huyện ủy,
- Các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy,
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Huyện 
ủy, UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy,
- Lãnh đạo, điều tra viên Công an huyện, 
- Lãnh đạo, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện,
- Lãnh đạo, thẩm phán Tòa án nhân dân huyện.

Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 26-
CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, 
vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng.

1- Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (Sáng thứ 4).

2-  Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.

Kính mời các đồng chí về dự Hội nghị đủ, đúng giờ!

Ghi chú: - Đề nghị đại biểu thuộc các cơ quan Nội chính huyện bố trí về 
dự Hội nghị theo thành phần, địa điểm nêu trên.
                         - Đề nghị đại biểu các Ban của Huyện ủy có mặt tại Trụ sở cơ quan 
huyện từ 07 giờ 20, ngày 17/3/2021 để đi xe ô tô cùng Thường trực Huyện ủy./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Minh Hải


