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PANG CQNG SAN VIIT NAM
M9 Ti, ngày 06 tháng 5 nãni 2022

So 109-GMIVPHU
GIAY MO'!
hi' 1-Ii ngh Báo cáo viên Trung u'o'ng tháng 5/2022

Can cir Cong van s 401-CV/BTGTU, ngày 05/5/2022 cña Ban Tuyên
giáo Tinh üy v vic kk ni Hi nghj Báo cáo viên Tnrcmg uang tháng 5/2022.
Ban Thing v1.i Huyn üy kt néi các dim cu quán trit các ni dung
Hi nghj b.ng hInh thirc trirc tuyn tr huyn dn xä, thj tr.n, cii th nhu sau:
1.Thô'i gian: Mt bui, tU' 8 giô' - 11 giO, ngày 11/5/2022 (thá' Tu').
2. Ni dung: Dng chI Lai Xuân Môn- Uy viên Trung ucing Dãng, Phó
Tru&ng Ban Thix?ing tr?c Ban Tuyên giáo Truong u'ong Thông báo nhanh kt
qua Hi nghj 1.n thir näm Ban Ch.p hành Trung uong khóa XIII và djnh
huóng cong tác tuyên truyn.
3. Thành phn và dla dim d Hi ngh
3.1. Tzi di&m ctu huyn H3i tru'ô'ng Trung tam cli liii, trj Izuyn, trân
tr9ng kInh mdi:
- Các dng chI EJy viên Ban Ch.p hành Dáng b huyn (tric các dng
chI BI thit Dáng iy các xd, thi trá'&.
- Các dng chI lãnh dao Ban Tuyên giáo Huyn ñy.
- Các dng chI Báo cáo viên cp tinh cong tác tai huyn.
- Các dng chI Báo cáo viên va giâng viên Trung tam chInh trj huyn
(tric các dng chI báo cáo viên các xã, thj trn).
- Các dng chI Trrning, phó các co' quan, ban ngành doàn th& co quaii
Tinh, Trung ucing dOng trén dja bàn huyn.
- Phóng viên Dài Truyn thanh huyn (dn dir, dim tin).
3.2. Tzi dim cu các xã, thj trii: Thuyng trirc Dãng üy các xä, thj trân
chü tn tai diem câu don vj; chi do chu.n bj hi tri.thng và mi d.i biu tham
di,r Hi nghj.
Thành phn dai biu tham dii, gm:
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- Các dng chI Uy viên Ban Chp hánh Dáng b xã, thj trân.
- Các dng chI báo cáo viên cp huyn cong tác tai xa, thj trn Va tuyên
truyên viên.
- Tri.thng, phó M.t tr.n T quc và các doàn th xã, thj trn.
- Các dng chI c.p üy chi bO trirc thuc Dãng ñy xã, thj trn.
- Trithng, phó Ban nhân dan p trên dja bàn xã, thj trn.
Thra 1nh Ban Th1.thng

v1i

Huyn ñy, Van phông Huyn iy trân trpng

thông báo và kInh mi các dng chI din d Hi nghj.
Nai nhân:
- Nhu thành phân,
- Li.ru Van phOng Huyn ñy.
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