
TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP 

* 

Số 425-CV/TU 
Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ Tỉnh lần thứ năm 
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Kính gửi: - Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh, 

- Các Hội đặc thù của Tỉnh, 

- Các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc 

 Đảng bộ Tỉnh. 

 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần 

thứ năm với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Cấp Tỉnh 

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên;  

- Trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh;  

- Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh;  

- Trưởng các Hội đặc thù Tỉnh; 

- Các Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. 

1.2. Cấp huyện và tương đương (do cấp uỷ cấp huyện mời) 

- Đồng chí Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư Huyện uỷ phụ trách điều hành hoạt 

động của Huyện uỷ Lấp Vò. 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

2. Thời gian: 02 ngày, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 16/9/2021 (thứ Năm). 
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3. Địa điểm: Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đại biểu dự 

Hội nghị được bố trí như sau: 

3.1. Ba điểm cầu trực tuyến, gồm: (1) Hội trường Sen Hồng (Hội trường 

Tỉnh uỷ, Tầng 1 - Điểm cầu chính); (2) Hội trường Xẻo Quít (Hội trường Tỉnh uỷ, 

Tầng trệt); (3) Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

3.2. Năm Tổ thảo luận, gồm: (1) Hội trường Sen Hồng (Hội trường Tỉnh uỷ, 

Tầng 1); (2) Hội trường Xẻo Quít (Hội trường Tỉnh uỷ, Tầng trệt); (3) Phòng họp 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; (4) Phòng họp Thường trực Tỉnh uỷ; (5) Hội trường Văn 

phòng Tỉnh uỷ (Đội Bảo vệ mục tiêu, Tầng 2). 

 (Có Danh sách đại biểu dự tại 03 điểm cầu và 05 Tổ thảo luận kèm theo) 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kính mời các đồng chí tham gia Hội nghị đúng 

thời gian, địa điểm, thành phần theo quy định.  

* Ghi chú:  

- Đại biểu xin vắng mặt phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ. 

- Tài liệu Hội nghị (không Mật) được đăng tải trên lịch công tác của 

Thường trực Tỉnh uỷ (tinhuy.dongthap.gov.vn/lich.nsf/pLichtuan), đề nghị 

các đồng chí tải về để nghiên cứu trước. 

- Đại biểu dự Hội nghị phải có Giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19 âm tính 

bằng phương pháp RT-PCR (kể từ đợt xét nghiệm ngày 13/9/2021 cho đến nay. 

Ban Tổ chức Hội nghị có thông báo riêng). 

 - Trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị, đại biểu phải chấp hành nghiêm 

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo), 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Các phòng: Tổng hợp, Kinh tế - Xã hội,  

Hành chính - Lưu trữ, Cơ yếu - CNTT, 

Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ + PTH (Tn).  

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Minh Ngọc 
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