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V/v dự Hội nghị giao ban Khối tư tưởng, văn hóa
và khoa giáo quý  I/2021

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Lý Nhân, ngày  12 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:  - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Phòng Khoa giáo – Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo các cơ quan trong khối Tư tưởng - văn hoá  và khoa giáo;
- Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy và
Trung tâm Chính trị huyện.

Thực hiện Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2021, được sự nhất trí
của Thường trực Huyện ủy Lý Nhân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội
nghị giao ban Khối tư tưởng, văn hóa và khoa giáo quý I/2021.

* Thời gian: Từ 7h30', ngày 15 tháng 4 năm 2021 (Sáng thứ 5).
* Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà làm việc Huyện ủy Lý Nhân.

Trân trọng kính mời đại biểu về dự Hội nghị đông đủ, đúng giờ!
Đề nghị Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện chuẩn bị giúp các điều

kiện về cơ sở vật chất để phục vụ Hội nghị.

Lưu ý: Đề nghị đại biểu của các cơ quan trong khối tư tưởng-văn hóa và
khoa giáo chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị (Tập trung nêu những khó
khăn, vướng mắc, những nội dung cần phối hợp tuyên truyền trong quá trình
triển khai thực hiện nhiệm vụ).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu BTG.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Huế
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NỘI DUNG THAM LUẬN
tại hội nghị giao ban khối tư tưởng – văn hóa, khoa giáo quý I năm 2021

-----------

1- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 cấp

tiểu học, lớp 6 cấp THCS có những điểm gì mới? Việc lựa chọn sách giáo khoa lớp
2, lớp 6 năm học 2021 – 2022 có những khó khăn gì? Đề xuất hướng giải quyết?

2- Bảo hiểm xã hội huyện: Những khó khăn trong việc phát triển đối tượng
tham gia BHXH, BHYT trong bối cảnh ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19,
khi mà các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, sa thải lao động và công tác tuyên truyền,
vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình?

3- Phòng Tài nguyên-môi trường: Việc theo dõi, nắm bắt và xử lý tình trạng
ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, đặc biệt là ô nhiễm tại các làng nghề, khu
công nghiệp tập trung.

4- Đài Truyền thanh huyện: Công tác tuyên truyền truyền cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: kết quả,
kế hoạch trong thời gian tới và những khó khăn, đề xuất?

5- Bưu điện huyện: Công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng hiện nay:
kết quả, khó khăn và đề xuất, kiến nghị?

6- Trung tâm GDNN-GDTX: Công tác tuyển sinh và đào tạo nghề; hướng
nghiệp cho học viên trong thời gian qua. Những khó khăn và kiến nghị, đề xuất?

7- Phòng Văn hóa-Thông tin huyện: Công tác tuyên truyền truyền cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;
công tác tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện có khó khăn
gì? Những đề xuất, kiến nghị?


