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Kính gửi: - Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Các sở, ban, ngành Tỉnh, 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, 

- Cổng Thông tin Điện tử Đồng Tháp, 

- Báo Đồng Tháp; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. 

 

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

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

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II - Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ Địa 

phương III - Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Địa bàn VIII - Cơ quan Uỷ ban Kiểm 

tra Trung ương, Vụ Địa phương III - Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường 

trực Ban Tuyên giáo Trung ương phía Nam, Ban Dân vận Trung ương tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, Bộ phận địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh của Ban Kinh 

tế Trung ương (có Thư mời riêng). 

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên. 

- Trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh. 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh. 

- Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. 

- Các đồng chí: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Phó Chánh Văn phòng Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh. 
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- 09 Chuyên viên (03 Phòng Tổng hợp, 02 Kinh tế - Xã hội, 01 Phòng Cơ yếu - 

Công nghệ thông tin) Văn phòng Tỉnh uỷ; 03 Chuyên viên Văn phòng Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh. 

- Phóng viên Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, 

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp. 

(Có Danh sách kèm theo) 

2. Thời gian  

- Buổi sáng, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 07/7/2022 (thứ Năm) (Thành phần 

tham dự: Đại biểu dự Hội nghị như thành phần ở trên). 

- Buổi chiều:  

+ Từ lúc 13 giờ 30 phút đến 15 giờ: Nội dung thực hiện quy trình công tác 

cán bộ; Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên 

(Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các Vụ địa phương và cơ quan ở 

Trung ương phụ trách giám sát tỉnh Đồng Tháp; các đồng chí Tỉnh uỷ viên; Uỷ viên 

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; các đồng chí: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; 04 Chuyên viên 

(02 Phòng Tổng hợp, 01 Kinh tế - Xã hội, 01 Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin) 

Văn phòng Tỉnh uỷ). 

+ Từ lúc 15 giờ đến 16 giờ: Nghe Báo cáo nội dung Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Thành phần tham dự: Như đại biểu 

dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh buổi sáng).   

3. Địa điểm: Hội trường Sen Hồng (Hội trường Tỉnh uỷ - Tầng 1), số 27, 

Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

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 báo cáo 01 ngày trước khi khai mạc Hội nghị và 

phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ. 
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- 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. 

 - Trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị, đại biểu phải thực hiện tốt các yêu 

cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo), 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Các phòng: Quản trị, Kinh tế - Xã hội, Hành chính - 

Lưu trữ, Cơ yếu - CNTT thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ + PTH (DT).  

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thắng 
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