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GIẤY MỜI 
dự Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 

----- 

Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/HU, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát 

huy truyền thống đoàn kết dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng 

phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc tỉnh Sóc Trăng”. 

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học 

tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022, như sau:    

Thời gian: Một buổi, lúc 07 giờ 30 phút, ngày 11/5/2022 (thứ Tư).  

Địa điểm: Tại điểm cầu huyện và 09 điểm cầu tại các xã, thị trấn. 

Thành phần tham dự Hội nghị, kính mời: 

1. Tại điểm cầu huyện: Hội trường Trung tâm chính trị huyện. 

- 40% đảng viên các đảng ủy, chi bộ trường học trực thuộc Huyện ủy. 

- Tất cả cán bộ ngoài Đảng hiện đang công tác tại các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể cấp huyện và các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng tại địa 

phương. (Giao Liên đoàn Lao động huyện mời đại biểu dự). 

- Phóng viên Đài Truyền thanh huyện (đến dự, đưa tin). 

2. Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn chủ 

trì tại điểm cầu đơn vị; chuẩn bị hội trường và mời đại biểu tham dự Hội nghị. 

Thành phần tham dự, gồm: 

- Đoàn viên, hội viên cốt cán của xã, thị trấn. 

Thừa lệnh Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy trân trọng 

thông báo và kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần , 

- Lưu Văn phòng Huyện uỷ. 
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