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Số       -CV/ĐUK 
Tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán 

triệt triển khai Nghị quyết TW5, khóa XIII 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Nghệ An, ngày      tháng 7 năm 2022 

   Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 14/7/2022 của Tỉnh ủy Nghệ An về 

tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị 

học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ năm và quán 

triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

1. Giảng viên mời: Phó Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư 

ký Hội đồng lý luận Trung ương. 

2. Thời gian: 01 buổi bắt đầu từ 7h30, ngày 06/8/2022.  

Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu 

Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đơn vị 

chuẩn bị một số nội dung: 

- Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến gồm: Hội 

trường đảm bảo cho cán bộ, đảng viên của đơn vị; 01 màn hình led hoặc màn chiếu, 

tivi để phát hình; bố trí 02 máy tính có kết nối internet ổn định và cáp kết nối âm 

thanh từ máy tính đến loa hội nghị (01 máy chính và 01 máy dự phòng, hai máy cùng 

chạy song song để chuyển đổi khi cần). 

- Cử 01 đồng chí phụ trách công tác kỹ thuật để phối hợp xử lý và đảm bảo 

đường truyền tại điểm cầu của đơn vị, có tài khoản facebook cá nhân hiện đang sử 

dụng và cung cấp thông tin: Họ tên/Số điện thoại/Zalo cá nhân gửi về địa chỉ Email: 

luutuanduk@gmail.com trước ngày 03/8/2022 để tổng hợp và thành lập nhóm. 

- Chủ động mời cán bộ, đảng viên dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai tại 

điểm cầu của đơn vị, đảm bảo đúng thành phần và thời gian.  

- Thực hiện kiểm tra kết nối đường truyền vào 16h00 (chiều thứ 6), ngày 

05/8/2022. Đề nghị các đồng chí được phân công phụ trách kỹ thuật tại các điểm cầu 

chủ động kết nối để tham gia chạy thử chương trình. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TU (b/c), 

- Ban Thường vụ ĐUK, 

- Như kính gửi, 

- Các Ban, VP, Đoàn Khối, 

- Lưu TG, VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Ngô Đình Viện 
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