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  Số 1704-CV/HU 
Đề nghị thông báo, tuyên truyền về thời 

gian tổ chức, nội dung Đại hội đại biểu 

Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số kết quả 

nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 đến cán 

bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn huyện 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Lộc Bình, ngày 27 tháng 7 năm 2020 

 

   Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, 

           - Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, 

                    - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, 

           - Các chi, đảng bộ trực thuộc. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội 

Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 

số 144-KH/HU, ngày 09/8/2019 của Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 166-KH/HU, ngày 

04/03/2020 của Huyện ủy về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ 

XXIII Đảng bộ huyện, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 Căn cứ Thông báo số 705a -TB/HU, ngày 6/7/2020 của Huyện ủy về thời gian 

tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025; Quyết định số 1929 -QĐ/HU, ngày 22/7/2020 của Huyện ủy về việc triệu tập 

đại biểu dự Đại Hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 

- 2025. 

  Huyện ủy Lộc Bình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện; các ban xây dựng Đảng, 

Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; các chi, đảng bộ trực 

thuộc thông báo về thời gian tổ chức, nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc 

Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-

2020 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện những nội 

dung sau: 

 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 03 ngày, từ ngày 06 đến ngày 08/8/2020. 

        - Phiên trù bị: Ngày 06/8/2020 

 - Phiên chính thức:  Ngày 07 và 08/8/2020 

 2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường HĐND và UBND huyện Lộc 

Bình. 

 3. Số lượng đại biểu được triệu tập dự Đại hội: Gồm 250 đại biểu chính thức, 

trong đó: Đại biểu đương nhiên 36 đại biểu; đại biểu bầu từ các chi, đảng bộ cơ sở 

214 đại biểu. 

  

 4. Nội dung chính của Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần 
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thứ XXIII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, 

phát triển Lộc Bình giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; kiểm điểm sự lãnh 

đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; thảo luận và đóng góp ý kiến vào 

các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và một số nội dung quan trọng khác. 

 5. Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 (có đề cương tóm tắt kèm 

theo) 

 6. Tổ chức thực hiện 

 - Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng 

văn hóa Thông tin, Trung tâm VHTT&TT huyện thông báo, tuyên truyền trên Trang 

thông tin diện tử huyện và hệ thống loa phát thanh trên địa bàn huyện về thời gian tổ 

chức, nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025; một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 đến cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 

 - Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn 

thể huyện; các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan 

đơn vị, thông báo, tuyên truyền về thời gian tổ chức, nội dung Đại hội đại biểu Đảng 

bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số kết quả nổi bật 

nhiệm kỳ 2015-2020 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

huyện bằng hình thức phù hợp. 

 Lưu ý: Thời gian thông báo, tuyên truyền từ ngày 28/7/2020 đến hết ngày 

6/8/2020. 

 Huyện ủy Lộc Bình đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Công 

văn trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi, 

- Các đ/c UV BCH Đảng bộ huyện, 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

- Phòng văn hóa Thông tin huyện 

- Trung tâm VHTT&TT huyện 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Vi Việt Thắng 
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