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GIẤY MỜI 
----- 

 

Thực hiện chương trình công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 

Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 

05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh 

cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030; Đề án 

04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đổi mới, nâng 

cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. 

1. Thành phần 

1.1. Điểm cầu tại Đảng ủy Khối: Hội trường tầng 5, Cơ quan Đảng uỷ 

Khối các cơ quan tỉnh, số 29 An Dương Vương, phường Trường Thi, TP Vinh. 

Kính mời: 

- Lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh ủy; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Lãnh đạo, cán bộ các đoàn thể Khối các cơ quan tỉnh; 

- Cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng uỷ Khối; 

- Phóng viên Báo Nghệ An, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An. 

1.2. Điểm cầu các tổ chức cơ sở đảng: Mỗi cơ sở đảng tùy điều kiện cụ 

thể bố trí ít nhất 01 điểm cầu. 

Kính mời: 

- Đồng chí bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở (dự và chủ trì điểm cầu); 

- Toàn thể cán bộ, đảng viên tại các cơ sở đảng. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 07h30’, thứ Sáu ngày 11/02/2022 
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3. Tài liệu Hội nghị 

Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối và gửi 

qua hệ thống VNPT Ioffice, hộp thư điện tử, gồm có: 

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 

- 2030. 

- Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện 

Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải 

cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030. 

- Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022 

(UBND tỉnh ban hành). 

- Chương trình cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 

2021-2030 (UBND tỉnh ban hành). 

- Công văn về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ 

quan, đơn vị năm 2022 (UBND tỉnh ban hành). 

- Đề án 04-ĐA/TU Ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một 

số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, 

chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những 

năm tiếp theo 

4. Lưu ý 

- Đề nghị các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo; cử cán 

bộ phụ trách chuẩn bị điều kiện để thực hiện hội nghị trực tuyến, đăng nhập 

vào link Zalo https://zalo.me/g/zlffmq033 để cung cấp các thông tin yêu cầu 

về Đảng ủy Khối. 

- Link nhận tín hiệu: https://www.facebook.com/groups/124122609316742 

- Thời gian chuẩn bị và kết nối thử chương trình bắt đầu từ 15h00’ thứ 

Năm ngày 10/02/2022. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định. 

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối, BTC Hội nghị tổ chức test nhanh kháng 
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nguyên SARS-CoV-2 vào lúc 07h00' ngày 11/02/2022 tại sảnh tầng 1 cơ 

quan Đảng ủy. 

Nhận được giấy mời, đề nghị các cấp ủy cơ sở bố trí thời gian và thành 

phần tham dự hội nghị đầy đủ, nghiêm túc, đúng giờ. 

  

Nơi nhận: 
- Như thành phần, 

- Lưu VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nhiên 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

- Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 07h30' ngày 11 tháng 02 năm 2022 

TT Nội dung Ghi chú 

1 Ổn định tổ chức, thông qua chương trình  

2 Khai mạc hội nghị  

3 

Quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030 
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Quán triệt Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một 

số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ 

quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo 
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Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-

NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy 

mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 

2021 - 2030 
 

Bế mạc hội nghị 
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