
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
   HUYỆN ỦY DẦU TIẾNG                  Dầu Tiếng, ngày 18 tháng 12 năm 2020 

      * 

              Số 109-CV/HU 
 

V/v mời dự Hội nghị triển khai quán triệt  

  Nghị quyết Đại hội XI Tỉnh Đảng bộ  
 

       Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, 

                       - Các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 

    - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Huyện, 

                     - Các cơ quan, phòng ban Huyện.  

                       

 Thực hiện Công văn số 91-CV/TU, ngày 17/12/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc triệu tập Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 

– 2025; nay Ban Thường vụ Huyện ủy thông báo triệu tập tham dự Hội nghị 

trực tuyến, với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Nội dung học tập, quán triệt: (1) Báo cáo Chính trị của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình tại Đại hội và Nghị quyết đã được Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua; (2) Những nội 

dung cốt lõi, trọng tâm của các chương trình đột phá của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XI triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

 2. Thành phần, địa điểm: 

2.1. Điểm cầu cấp Huyện tại phòng họp 1 - Huyện ủy: 

- Chủ trì: Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV – Bí thư Huyện ủy và đồng chí 

Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện (thuộc khối 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Huyện; riêng các đồng chí Ủy viên 

Ban Thường vụ Huyện ủy dự tại điểm cầu các xã – thị trấn theo địa bàn phụ 

trách). 

- Các đồng chí nguyên Ban Giám đốc Công ty TNHH - MTV Cao su 

Dầu Tiếng đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời, các 

đồng chí có thể sắp xếp dự tại điểm cầu trực tuyến các xã – thị trấn). 

- Lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện. 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Huyện. 

- Báo cáo viên của Đảng ở cấp Huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời). 

- Bí thư, Phó Bí thư chi bộ các trường THPT: Dầu Tiếng, Thanh Tuyền, 

Long Hòa và THCS-THPT Minh Hòa. 
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2.2. Điểm cầu cấp Huyện tại phòng họp 1 - UBND Huyện: 

- Chủ trì: Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư–Chủ tịch UBND Huyện. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện (thuộc khối Nhà 

nước, lực lượng vũ trang; riêng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy dự tại điểm cầu các xã – thị trấn theo địa bàn phụ trách). 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Huyện. 

- Trưởng, phó các cơ quan, phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND Huyện (đối với các cơ quan, phòng ban nếu công việc cuối năm nhiều 

cần xử lý và giải quyết gấp, thật sự cấp bách, thì phân công một đồng chí lãnh 

đạo không là Huyện ủy viên trực cơ quan để giải quyết công việc cho doanh 

nghiệp và Nhân dân). 

- Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ khối cơ quan Huyện.  

2.3. Tại điểm cầu các xã – thị trấn: 

  - Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn tại xã–thị trấn. 

- Ban Chấp hành Đảng bộ các  ã - thị trấn (các đồng chí Bí thư Đảng ủy 

là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện dự và chủ trì tại điểm cầu cấp xã). 

- Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ Huyện nghỉ hưu trên địa bàn.  

- Trưởng, phó các ngành, UB.MTTQ và các đoàn thể 12 xã - thị trấn. 

- Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Trưởng ấp, khu phố; Trưởng ban công tác 

Mặt trận ấp, khu phố. 

Lưu ý: Ngoài các thành phần nêu trên đề nghị xã - thị trấn xem tình hình 

thực tế tại địa điểm tổ chức trực tuyến sẽ mời thêm thành phần cho phù hợp 

với điều kiện thực tế tại địa phương. 

Giao Thườ     ự   ảng ủy các xã - thị trấn: Gửi thư mời đến thành 

phần tham dự của cấp xã – thị trấn theo thành phần tham dự. Mời các đồng chí 

nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ Huyện nghỉ hưu trên địa bàn tham dự ở điểm cầu của cấp mình. 

3. Thời gian: Một ngày, bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 23/12/2020. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Huyện ủy và 

Văn phòng HĐND-UBND Huyện tham mưu công tác chuẩn bị Hội nghị tại các 

điểm cầu của Huyện. Điểm danh thành phần tham dự Hội nghị, báo cáo số 

lượng về Thường trực Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) sau khi kết thức 

Hội nghị. 

- Văn phòng Huyện ủy phối hợp Văn phòng HĐND-UBND Huyện 

chuẩn bị tốt các điều kiện kết nối đường truyền trực tuyến tại 02 điểm cầu 

Huyện và hỗ trợ điểm cầu trực tuyến cấp xã – thị trấn. 
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- Đảng ủy 12 xã – thị trấn báo cáo thành phần, số lượng tham dự Hội nghị 

tại cơ sở về Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ 

Huyện ủy sau khi kết thức Hội nghị. 

- Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra kết nối đường truyền trực tuyến từ tỉnh đến 

cấp huyện và cấp xã bắt đầu vào lúc 14 giờ 00, ngày 22/12/2020; các xã – thị 

trấn cử cán bộ tham gia kiểm tra kết nối đường truyền tại các điểm cầu của 

cấp mình. 

Do tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí đến tham dự 

đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm của các điểm cầu trực tuyến. 

 

Nơi nhận 
- Như thành phần mời dự, 

    - Lưu VPHU. 
 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Văn Tấn 
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