TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
Số 2407 -TB/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 03 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO
Triệu tập dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh năm 2019
----Thực hiện Kế hoạch số 164 -KH/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh phổ biến, quán triệt Chỉ thị
26-CT/TW ngày 09/11/2018, Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 và Quy định 11QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.
1. Thời gian, địa điểm: 01 ngày, thứ Tư, ngày 08/5/2019, bắt đầu từ lúc 08 giờ
00 phút, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2. Nội dung, thành phần tham dự
2.1. Buổi sáng ngày 08/5/2019
- Chủ trì Hội nghị: Thường trực Tỉnh ủy.
- Nội dung: Chỉ thị 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.
- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các
Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Bí thư các huyện ủy, thị
ủy, thành ủy; Trưởng, phó các cơ quan tố tụng tỉnh, các chức danh tư pháp cấp tỉnh
(điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán); Thủ trưởng các cơ quan tố tụng cấp huyện;
cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.
2.2. Buổi chiều ngày 08/5/2019
* Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00.
- Nội dung: Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu
tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các
Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Bí thư các huyện ủy, thị
ủy, thành ủy; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ viên UBKT Tỉnh
ủy; Trưởng, phó phòng các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng
ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; cán bộ, công chức
Ban Nội chính Tỉnh ủy.
* Từ 15 giờ 15 đến 17 giờ 00.
- Nội dung: Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách
nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và
xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các
huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Chánh văn phòng các huyện, thị, thành ủy; Trưởng, phó
các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Uỷ viên UBKTTU; cán bộ, công chức Ban Nội
chính.
- Mời dự đưa tin: Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước.
Lưu ý:
- Về tài liệu: Chỉ thị số 27 và Quy định số 11 được gửi trên hệ thống Note 8.5
và trên địa chỉ: http//hopkhonggiay.tinhuybinhphuoc.vn; về Chỉ thị số 26 –CT/TW
báo cáo viên báo cáo trực tiếp tại Hội nghị.
- Đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị
thông báo đến các thành phần dự Hội nghị của đơn vị mình, xác nhận thành phần
tham dự về Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 07/5/2019.
- Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối
hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu, hội trường, đưa rước báo cáo viên và đón tiếp đại
biểu tham dự Hội nghị.
Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí đến dự đúng thành
phần và thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Như thành phần tham dự,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Đăng website Tỉnh ủy,
- LĐVP, P. HCQT; P. TH,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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