
ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP 

THÀNH UỶ SA ĐÉC 

* 

Số 565-CV/TU 

Mời dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, 

học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Sa Đéc, ngày 28 tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi: - Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên; nguyên Ủy viên 

Ban Thường vụ Thành ủy đang nghỉ hưu trên địa 

bàn thành phố, 

- Các đồng chí Thành ủy viên khóa XII, 

- Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành Thành phố, 

- Các Đảng ủy xã, phường, 

- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường Trung học 

phổ thông trên địa bàn Thành phố, 

- Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Trung tâm Viễn thông 

Thành phố, Bưu điện Thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tổ chức trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; căn 

cứ Công văn số 862-CV/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thay 

đổi thời gian tổ chức trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 

Nghị quyế Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Ban 

Thường vụ Thành ủy kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến nêu trên 

với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thời gian: Hội nghị được tổ chức 2,5 ngày, từ 08 giờ, ngày 05/12/2022 

(thứ Hai) đến 11 giờ, ngày 07/12/2022 (thứ Tư). 

2. Nội dung, chương trình. 

2.1. Ngày thứ nhất (Ngày 05/12/2022, thứ Hai) 

- Buổi sáng, từ 08 giờ - 11 giờ 30 phút. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Hội nghị.  

+ Chuyên đề 1: "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới". 

(Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 

- Buổi chiều, từ 14 giờ  - 16 giờ 30 phút. 
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+ Chuyên đề 2: "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của 

Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới".  

(Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) 

2.2. Ngày thứ hai (Ngày 06/12/2022, thứ Ba) 

- Buổi sáng, từ 08 giờ  - 11 giờ.  

+ Chuyên đề 3: "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".  

(Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương) 

- Buổi chiều, từ 14 giờ  - 16 giờ 50 phút. 

+ Từ 14 giờ  - 15 giờ 30 phút: Chuyên đề 4: "Định hướng Quy hoạch tổng 

thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".  

(Đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng 

Chính phủ) 

+ Từ 15 giờ 30 phút - 15 giờ 45 phút: Nghỉ giải lao. 

+ Từ 15 giờ 45 phút - 16 giờ 30 phút: Phát biểu kết luận Hội nghị. 

(Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 

Trung ương Đảng) 

+ Từ 16 giờ 30 phút - 16 giờ 50 phút: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị.  

(Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Trung ương) 

2.3. Ngày thứ ba (Buổi sáng, ngày 07/12/2022, thứ Tư) 

(Dự kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quán triệt một số nội dung cụ thể hoá thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII) 

3. Thành phần: 

- Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy, nguyên 

Tỉnh ủy viên; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đang nghỉ hưu trên địa 

bàn thành phố (do Đảng ủy xã, phường chuyển thư mời); 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, khóa XII; 

- Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành Thành phố (không là Thành ủy viên): 

các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các Ban Hội đồng nhân dân, Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, Quân sự, Công an, 

Trung tâm Chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã 

hội, phòng Nội vụ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Chi cục 

thi hành án dân sự, Tư pháp, phòng Lao động- Thương binh và xã hội, phòng Tài 

chính- Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên- Môi trường, phòng Văn hóa- 
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Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh, Chi cục Thống kê, 

phòng Giáo dục- Đào tạo, phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý công trình đô thị, 

Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất, Ban quản lý Chợ, Đội Quản lý trật tự đô 

thị, Trung tâm Y tế, Kho bạc Nhà nước Sa Đéc, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Ngân hàng chính sách xã 

hội thành phố; 

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân xã, 

phường (do Đảng ủy xã, phường mời); 

- Bí thư đảng ủy, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Trung tâm Viễn thông 

Thành phố, Bưu điện Thành phố; 

- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông: chuyên Nguyễn 

Đình Chiểu, thành phố Sa Đéc, Nguyễn Du.  

3. Địa điểm: Tại điểm cầu Hội trường Thành phố. 

(Số 36, đường Hùng Vương, Khóm 3, Phường 1, thành phố Sa Đéc). 

Ban Thường vụ Thành uỷ đề nghị các đồng chí sắp xếp, tham dự đầy đủ, 

đúng thành phần và thời gian quy định. 

* Ghi chú: 

- Đại biểu tham dự chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy quản lý và báo cáo Thường trực Thành ủy. 

- Trung tâm Tin học Thành phố hỗ trợ phục vụ hội nghị trực tuyến. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy, 

- Trung tâm Tin học Thành phố, 

- Lưu Văn phòng Thành uỷ. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký tên và đóng dấu)  

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong 
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