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Triệu tập dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa 

nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021

Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyên;
-  Lãnh  đạo,  chuyên  viên  các  Ban  xây  dựng  Đảng, 
Trung tâm Chính trị huyện, Văn phòng Huyện ủy;
- Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn; bí thư các đảng ủy cơ 
quan (Quân sự huyện, Công an huyện, Y tế huyện); bí 
thư các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy;
- Đài Truyền thanh huyện (dự và đưa tin).

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội XIII  của Đảng - 
chuyên đề năm 2021.

1- Thời gian: Từ 13 giờ 45, ngày 12 tháng 6 năm 2021 (Chiều thứ 7)
2- Địa điểm: Hội trường huyện Lý Nhân.
Đề nghị cấp ủy các cơ quan, đơn vị triệu tập đại biểu theo thành phần  

về dự Hội nghị đủ, đúng giờ!
Ghi chú: 
-  Đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; thực hiện ngồi giãn cách trong các hàng ghế.

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục 
vụ Hội nghị trực tuyến./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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