
ĐẢNG BỘ QUẬN TÂN BÌNH 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 6 

* 

Số 167-TM/ĐU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Phường 6, ngày 28 tháng 5 năm 2018 

 

THƯ MỜI 

 Kính gửi: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Quận, Quận đoàn, Hội LHPN Quận, Hội Cựu 

chiến binh Quận, 

- Đại diện Đảng ủy các Đảng bộ bộ phận, Chi ủy các chi bộ Khu phố trực thuộc 

Đảng bộ phường, 

- Đại diện Ủy ban MTTQ phường, các đoàn thể chính trị - xã hội phường, 

- Đại diện 8 chi hội phụ nữ khu phố (01 Chi hội trưởng, 03 Tổ trưởng phụ 

nữ/khu phố), 

- Đại diện 8 Ban công tác mặt trận khu phố (01 trưởng ban, 01 thành viên/khu 

phố), 

- Đại diện 8 chi hội CCB khu phố (01 Chi hội trưởng, 01 hội viên/khu phố), 

- Đại diện 8 chi chi đoàn khu phố (01 bí thư Chi hội đoàn, 01 đoàn viên/khu 

phố), 

- Đại diện 8 chi hội Chữ Thập đỏ, 8 chi hội Người Cao tuổi, 8 chi hội Khuyến 

Học khu phố (03 Chi hội trưởng/khu phố), 

 

Căn cứ Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 17/4/2018 về tổ chức tiếp xúc giữa lãnh đạo Phường 

với đại diện cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể phường 

  

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 31 tháng 5 năm 2018 (Sáng thứ Năm) 

Địa điểm: Hội trường UBND phường – lầu 3 

 (356A Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình)  

   

Rất mong các đồng chí đến tham dự đầy đủ.  

Trân trọng. 

Nơi nhận:   T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên,  BÍ THƯ  

- Lưu. 

 

  (đã ký) 

 

  Đặng Bình Yên 

 



NỘI DUNG TIẾP XÚC 

 

- Công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong thời gian qua 

(chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng…), những thuận lợi, khó khăn, 

nguyên nhân hạn chế.  

- Việc huy động lực lượng cán bộ đoàn, hội tại cơ sở, nhất là hệ thống chi, tổ 

hội tham gia phong trào, những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân hạn chế.   

- Sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, của Đảng bộ bộ 

phận, chi bộ trực thuộc trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể chính trị- 

xã hội  phường, các chi đoàn, chi hội thực hiện chức năng nhiệm vụ trong thời gian 

qua. 

- Việc triển khai thực hiện và vai trò của Đoàn, Hội trong thực hiện Chỉ thị số 

11-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác 

quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Kết luận số 04-KL/QU 

ngày 15/3/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về tình hình phòng, chống tội phạm và 

lập lại trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quận (thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân). 

- Việc triển khai thực hiện các chính sách có liên quan đến hộ nghèo và cận 

nghèo. 

- Các vấn đề liên quan khác. 

------ 


