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Số 351-CV/TU 
Mời dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Sa Đéc, ngày 16 tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi: - Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ  

Thành phố; 

- Các Đảng ủy xã, phường; 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành Thành phố. 

 

Theo tinh thần Công văn số 1643-CV/VPTU ngày 15/5/2022 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về mời dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, 

quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; Ban Thường vụ Thành ủy kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị 

trực tuyến nêu trên với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thời gian: bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 18/5/2022 (thứ Tư). 

2. Thành phần: 

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố (không là cấp ủy viên). 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường.  

3. Địa điểm: Tại điểm cầu Hội trường Thành phố. (Số 36, đường Hùng Vương, 

Khóm 3, Phường 1, thành phố Sa Đéc). 

Kính đề nghị các đồng chí sắp xếp tham dự đúng thành phần và thời gian quy định. 

* Ghi chú: 

- Đại biểu tham dự chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Tài liệu Hội nghị được đăng tải khi Văn phòng Thành uỷ nhận được từ Văn 

phòng Tỉnh ủy và cập nhật trên địa chỉ lịch công tác của Thường trực Thành uỷ Sa 

Đéc (www.tinhuy.dongthap.gov.vn/lichSD.nsf/pToanbo), rất mong các đồng 

chí quan tâm truy cập để nghiên cứu. 

- Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy quản lý và báo cáo Thường trực Thành ủy. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Trung tâm Tin học Thành phố, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Lưu Văn phòng Thành uỷ. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký tên và đóng dấu)  
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