
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

HUYỆN ỦY NINH PHƯỚC 

* 

Số      -CV/HU 
Về lãnh đạo Đại hội Hội Đông y cấp cơ sở, 

tiến tới Đại hội Hội Đông y huyện lần thứ VII, 

nhiệm kỳ 2024 - 2029 

 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Ninh Phước, ngày     tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, 

- Ban Dân vận Huyện ủy,                 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,  

- Ban Tổ chức Huyện uỷ,                                                                                                                                           

- Hội Đông y huyện, 

- Đảng ủy các xã, thị trấn. 

- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ. 

 

 Để thực hiện tốt Công văn số 3063-CV/TU ngày 28/9/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Đông y các cấp tiến tới Đại hội Hội 

Đông y tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Ban Thường vụ Huyện ủy có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo Hội Đông y huyện xây dựng kế hoạch và 

chủ động phối hợp với các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt nội 

dung, phương án nhân sự để tổ chức Đại hội Hội Đông y cấp cơ sở tiến tới Đại hội 

Hội Đông y huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo đúng kế hoạch và 

hướng dẫn của Trung ương Hội Đông y Việt Nam; phát huy được trí tuệ tập thể, 

đoàn kết, trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Bố trí đảm bảo kinh 

phí; cơ sở vật chất và các chế độ liên quan khác theo quy định để Hội Đông y các 

cấp tổ chức thành công Đại hội. 

 2. Về thời gian tổ chức Đại hội. 

 - Cấp xã, thị trấn hoàn thành trong tháng 6/2023. 

 - Cấp huyện hoàn thành trong tháng 12/2023. 

 3. Đảng ủy các xã, thị trấn, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện tăng cường sự 

lãnh đạo trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia lãnh đạo chủ chốt của 

Hội, tham gia Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ 

cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và theo đúng quy định của Điều lệ Hội và 

hướng dẫn của Hội cấp trên.   

 4. Ban Tổ chức Huyện uỷ phối hợp với UBND huyện làm tốt công tác chuẩn 

bị nhân sự chủ chốt Hội Đông y huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029 trình Ban Thường 

vụ Huyện uỷ cho ý kiến.  

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền trước, trong 

và sau Đại hội. 

6. Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Hội Đông y huyện giúp Ban 
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Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo quá trình triển khai thực hiện Công văn 

này; báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Huyện ủy. 

  

Nơi nhận:       T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Thường trực Tỉnh ủy,                   BÍ THƯ 

- Thường trực Huyện ủy, 

- Hội Đông y tỉnh, 

- Như kính gửi, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.           

 

 

                                                                           Nguyễn Hữu Tuấn 
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