ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƢƠNG
HUYỆN ỦY BÀU BÀNG
*
Số 404-CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bàu Bàng, ngày 01 tháng 4 năm 2022

V/v triệu tập Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên
đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2022

Kính gửi: - Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
- Thủ trƣởng các cơ quan, phòng ban, MTTQ và
các đoàn thể huyện,
- Bí thƣ các chi, đảng bộ cơ sở.
Căn cứ Công văn số 677-CV/TU, ngày 01-4-2022 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh
uỷ về việc triệu tập Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề tƣ tƣởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ban Thƣờng vụ Huyện ủy quyết định triệu tập
với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm nhƣ sau:
I. Nội dung
1. Triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên
phong, gƣơng mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững
vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
2. Triển khai Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 04-3-2022 của Ban Thƣờng vụ
Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 68-KH/HU, ngày 09-3-2022 của Ban Thƣờng vụ Huyện uỷ
về học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm
2022 và hƣớng dẫn việc đăng ký học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.
II. Thành phần mời dự
* Điểm cầu cấp huyện (Hội trường huyện):
- Chủ trì: Thƣờng trực Huyện uỷ.
- Thành phần tham dự:
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ
2020 – 2025 (riêng các đồng chí Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn tham dự Hội nghị
tại điểm cầu trực tuyến ở địa phương),
+ Các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ,
+ Trƣởng, Phó các cơ quan, phòng ban; khối Đảng, MTTQ, các Đoàn thể
huyện,
+ Cấp uỷ viên các chi, đảng bộ cơ sở,
+ Báo cáo viên của Đảng cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện uỷ mời).
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* Điểm cầu các xã, thị trấn:
- Chủ trì: Thƣờng trực Đảng uỷ các xã, thị trấn.
- Thành phần tham dự:
+ Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn.
+ Cấp uỷ viên các chi bộ trực thuộc.
III. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07-4-2022 (thứ Năm).
IV. Tổ chức thực hiện:
- Giao Văn phòng Huyện uỷ chủ trì công tác hậu cần; phối hợp Văn
phòng HĐND – UBND huyện và các đơn vị có liên quan chuẩn bộ tốt về đƣờng
truyền tại điểm cầu cấp huyện. Kiểm tra đƣờng truyền trƣớc khi diễn ra Hội
nghị.
- Giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chuẩn bị nội dung, tài liệu, theo dõi,
điểm danh tại Hội nghị. Tham mƣu Thƣờng trực Huyện uỷ Báo cáo kết quả học
tập cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).
- Các xã, thị trấn cử cán bộ phụ trách trực vận hành hệ thống tại điểm cầu
xã, thị trấn trong buổi kiểm tra đƣờng truyền và diễn ra Hội nghị.
V. Kinh phí chế độ Hội nghị: Thực hiện theo quy định hiện hành.
Vì tính chất và nội dung quan trọng của Hội nghị, đề nghị thủ trƣởng các
cơ quan, đơn vị, Bí thƣ Đảng uỷ các xã, thị trấn thông báo thành phần tham dự
của cơ quan, địa phƣơng mình dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian và địa
điểm quy định để Hội nghị đạt kết quả cao.
* Lưu ý:
- Thời gian kiểm tra đường truyền trực tuyến lúc 15 giờ 00, ngày 06-4-2022
(thứ Tư).
- Các đồng chí tham dự họp phải thực hiện tốt các biện pháp để phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên,
- Thành phần triệu tập,
- Lƣu VPHU.
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