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GIẤY MỜI 

Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng;  

giao ban tổng kết cộng tác viên dư luận xã hội  

và cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 

-----  

 

 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mở lớp tập huấn công tác bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của đảng; giao ban tổng kết cộng tác viên dư luận xã hội và 

cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 năm 2021, cụ thể: 

1. Nội dung tập huấn 

Kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

2. Thành phần 

- Ban Chỉ đạo 35, Cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối; 

- Cộng tác viên Dư luận xã hội Đảng bộ Khối; 

- Báo cáo viên cơ sở; 

- Cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối. 

3. Báo cáo viên: Mời Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. 

4. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian  

+ Từ 13h30’-16h00’ ngày 26/11/2021: Tập huấn công tác bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng; 

+ Từ 16h00’-17h00’ ngày 26/11/2021: Giao ban tổng kết cộng tác viên 

dư luận xã hội và công tác viên Ban Chỉ đạo 35. (Thành phần: BCĐ, CTV BCĐ 

35; CTV DLXH) 

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 cơ quan Đảng ủy Khối. 

5. Yêu cầu 

- Đại biểu tham gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy định. 



2 
 

- Thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng chống dịch Covid-19. Các đại 

biểu dự hội nghị phải có giấy test (-) với Covid-19 trong vòng 3 ngày. Nếu chưa 

có, mời về Đảng ủy Khối để test (Thời gian: 16h00’ ngày 25/11). 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc về dự hội nghị đảm bảo thời 

gian, thành phần và yêu cầu nêu trên.  

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Các ban, văn phòng ĐUK, 

- Lưu BTG, VT, KT.                                        
 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà 

 


