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Lý Nhân, ngày 19 tháng 11 năm 2021

Triệu tập dự Hội nghị trực tuyến văn hóa toàn quốc 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;
-  Các  Ban  của  Huyện  ủy,  Trung  tâm  Chính  trị 
huyện, Văn phòng Huyện ủy;
- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;
- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện;
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy;
- Đài Truyền thanh huyện (dự, đưa tin).

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến văn hóa 
toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng.

1- Thành phần

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện 
uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;

- Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm 
Chính trị huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện;

- Bí thư các đảng uỷ cơ quan (Công an huyện, Quân sự huyện, Y tế); bí 
thư các chi bộ cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy;

- Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn 
hóa và Thông tin;

- Đại biểu xã, thị trấn: Bí thư đảng ủy, lãnh đạo UBND phụ trách văn hóa.

2- Thời gian: 01 ngày, khai mạc từ 8 giờ ngày 24/11/2021 (Thứ 4).

3- Địa điểm: Hội trường huyện Lý Nhân.

Đề nghị các đại biểu về dự Hội nghị đông đủ, đúng giờ!



Ghi chú: 

-  Đề nghị các đại biểu về dự Hội nghị trước 15 phút để làm công tác 
điểm danh, ổn định tổ chức và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh Covid - 19.

- Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện 
phục vụ Hội nghị trực tuyến./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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