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S 462-CV/HU 
Mài di Hôi nghj trtc tuyln toàn quoc 

nghiên czu, hoc tap,  quán trit Nghj quyêt 
Hal nghj lan th Sáu - Ban Ghâp hành 

Trung woiig Dáng khóa XIII 

Hái ngày 30 tháng 11 nám 2022 

KInh gz'i. - Các dng chI Uy viên Ban ChAp hành Dàng b huyn, 
- Các phông, ban, Mt lrn T quôc, các doàn th chmnh tn - xä hi huyn, 
- Các dâng üy, chi b các Co quan, dan vj tr1rc thuc; 
- Dâng üy các xã, thj trail, 
- Các co quail, dan vj lien quail. 

Thirc hin K hoach s 78-KH/TU ngày 28/11/2022 cña Ban Thir?mg vi1 

Tinh üy Nam Djnh, Ban Thi.thng vi Huyn üy t chüc Hi nghj trirc tuyn 
nghiên cüu, hpc tip, quán trit Nghj quy& Hi nghj lAn thu Sáu - Ban ChAp 
hành Trung uang Dâng khóa XIII. 

I. THANII PHAN, NA DIEM: 

1. Dim cA11 & huyn: 

* Plwng h9p ting 2- UBND huyn: 

- Mi Thu?mg trrc Huyn üy; 

- Các dng U viên Ban Thuông viii Huyn üy, Thithng trçrc HDND, lãnh dao 
UBND huyn; 

- Các dng. chI nguyen Thithng trirc Tinhüy; nguyen IIy viên Ban Thithng vii 
Tinh üy; nguyen iAnh do HDND, UBND tinh nghi huu trên dja bàn; nguyen 
Thiiô'ng trrc Huyn üy; nguyen viên Ban Thii&ng vi Huyn ui'; nguyen Chü 
tjch, Phó Chü tjch I{DND, UBND huyn qua các th?:ii ks'. 

*Nhà van hóa huyn: 

- Các dng chI Uy viên Ban ChAp hành Dâng b huyn; (Không bao gm các 
dng chI Huyn iy  viên là RI tint Dáng iy,  Chi tjch UBND các xa, thj trá'n) 

- Các dng chI tri.thng, phó các phông, ban, M.t tr.n T quc và các doàn th 
chInh tn - xã hi huyn, Trung tam Chmnh trj huyn; 

- Dng chI bI thu các dâng b, chi b trirc thuc; 

- Dông chI bI thu, hiu trtthng các Trirô'ng THPT, Trung tm GDNN - GDTX huyn; 

- Toàn th can b, ding vien, cong nhân viên chüc các Co quan hành chInh, sir 
nghip, doanh nghip. (Co danh sách kàm theo; do dáng uj', chi b5 thông báo,) 
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2. Diem call & các xã, thi trân: 

- Gm các dng clii üy viên ban chip hành dâng b; tru&ng, phó các ban 
ngành doàn th; báo cáo viên cp huyn; can b, cong chüc xã; bI thu chi b, 
trtthng xóm. (Do dng chIBI thu' Dáng ñy chi trI) 

- Can cir vào diu kin hi tru?mg trrc tuyn, Nhà van boa xã Dãng üy xã, thj 
trn có th mô rng dn các dng chI cp üy các chi b và can b, dãng viên trong 
toàn dâng b. Thành phn, s luqng tham dir các don vj báo cáo cii th v Van 
phông Huyn üy tru'öc 10 giô, ngày 02/12/2022 (Thfr Sáu). 

II. THI GIAN: 2 ngày, thu Hai, thu Ba, ngày 05-06/12/2022. 

(Budi sang lam vic tic 8 già,' budi chiu lam vic tic 14 già,). 

Ban Thumg vii Huyn üy yêu cu: 

- UBND huyn clii do các co quan don vj dam báo t& h thng dung 
truyn kt ni vOi tinh, 2 dim c.0 cüa huyn và 34 xa, thj trn. Van phông UBND 
huyn phi hçip von Trung tam Vin thông huyn và các co quan lien quan kim tra 
duèng truyn phát tin hiu, am thanh, hInh ãnh giüa dim cu cüa huyn vri dim 
c.0 các xä, thj trn vào hi 15 giô ngày 04/12/2022 (Clzü Nh?ut,). 

- Dãng üy các xa, thj trn, trrc tip là dng clii BI thu Dâng üy chi dao  thirc hin 
nghiêm ch d h9c tip; sau Hi nghj báo cáo kt qua v Ban Thu?mg vi Huyn üy 
(qua Ban Tuyên giáo Huyn iy,). 

- Các dãng üy, clii b các co quan, don vj thông báo và b trI cho can b, 
dãng viên, cong nhân viên chüc v dir Hi nghj dung thai gian; 1p danh sách can 
b, dáng viên dir Hi nghj báo cáo v Ban T chirc Hi nghj. Thu tru&ng các dja 
phuong, cci quan, don vj chju trách n1iim dam bão quân s ducic triu t.p tham gia 
h9c Nghj quyt trong su& qua trInh din ra Hi nghj. 

- Ban Tuyên giáo Huyn üy, Van phông Huyn ily phn cong can b theo dôi, 
quãn l s luçing di biu tham dir, báo cáo kt qua v Ban Thuang vii Huyn üy. 

Yêu cu các dâng üy, chi b trrc thuc và các cci quan, don vi lien quan t chirc 
thirc hin nghiêm các ni dung trong Cong van nay. 

Nai nhân: 
- Nhu trên, 
- Luu Van phông Huyn u. 
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DANH SACH 
CAC BANG BQ, CHI BQ THAM GIA NGHIEN cffii, HQC TAP, 

QUAN TRIET  NGH QUYET HQI NGIIj LAN TH1 SAU 
BAN CHAP HANH TRUNG U'ONG BANG KIIOA XIII 

TT Chi b co' quan TT Chi b ccr quan 

1 Vn phông Huyn u' 28 Cong ty CP San xut VL&XL Hái Hau 

2 US' ban Kim tra Huyn uS' 29 Cong ty CP Vt tii 

3 Ban T chi'rc Huyn uS' 30 Hat  quãn iS' dê 

4 Ban Tuyên giáo Huyn uS' 31 Hcip tác xã Minh Hâi 

5 Ban Dan v.n Huyn üy 32 Chi ciic Thi hành an 

6 M.t trn To quôc 33 Toà an 

7 Hi nông dan 34 Vin diudixângphuc hi chrc nang 

8 Hôi Phu nft 35 Viên kim sat 

9 Hi Cvu chin binh 36 Trung tam diu dumg ngithi có cong 

10 Lien doàn lao dng 37 Cong ty May Hâi Dithng 

11 VãnphôngHDND- UBNDhuyn 38 COngtyCPYdixçicDInhCir 

12 Phông Ni vu 

13 Phông Lao dng TB - XH 

14 Phông Tài chInh - K hoach Bang b co' quan 

15 Phông NN&PTNT 1 Cong an huyn 

16 Phông Kinh té Va Ha tang 2 Quan sir huyn 

17 Phông Van hoá thông tin 3 Phông Giáo dic 

18 Chi c11c Thng kê 4 Cong ty C phn 27/7 

19 Phông Tài nguyen MT 

20 Thanh tra huyn 

21 Phông Tu pháp 

22 Trung tam Djch vçi nOng nghip 

23 Trung tam Van hoá TT-TT 

24 Buu diên 

25 Bâo hiêm xã hôi 

26 Cong ty Thucrng mai 

27 Cong ty c phn Ging cay trng 
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Ma-két Hi ngh: Né'n do, chü yang. 

1101 NGH! TOAN QUOC 

NGHIEN CIJ1J, HQC T4P, QUAN TRIT NGH! QUYET 

HOI NGH! LAN Tff(J SAU BAN CHAP HANH TRIJ?G LNG BANG KLIOA XIII 

Hái H2u, ngày 05-06 tháng 12 nám 2022 
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CBThNG TRINH HOI NGH! 

1. Ngày thu nhât (05/12/2022) 

- Bui sa'ng. Ti'c 8 giô' dIn 11 già 3Ophit. 

+ Tuyên b 1 do, giói thiu di biu Hi nghj. 

+ Chuyên d 1: "Tip t1ic xây dirng và hoàn thin Nhà nithc pháp quyn xã 
hi chü nghia Vit Nam trong giai doan mcci". Dng chI Nguyn Xuân Phüc, Uy 
viên BO ChInh trj, Chü tjch nithc Cong hôa xã hi chü nghTa Vit Nam truyn dtt. 

- Bull chiu: TIe 14 già dIn 16 giô' 3Ophzt. 

+ Chuyên d 2: "Tiêp t1ic di m&i phuang thüc lãnh dao,  cm quyn cUa 
Dãng di viii h thng chInh trj trong giai doan myi". Dng chI Tnrcmg Thj Mai, 
T.Jy viên B ChInh trj, BI thu Trung uong Dâng, Trumg Ban T chüc Trung ucing 
truyên dat. 

2. Ngày thfr hai (06/12/2022) 

-Buó'i sáng. TIe 8 gid' dIn 11 giô' 3Ophit. 

+ Chuyên d 3: "Tiêp tiic dy manh  cong nghip hoá, hin dai  hoá dt nuóc 
dn 11am 2030, tm nhIn dn 11am 2045". Dng chI Trn Tun Anh, TiJy viên B 
ChInh tn, Tru&ng Ban Kinh t Trung rnmg truyn dat. 

- Bull chiu. TIc 14 giô' dIn 16 glô' 3Ophzt. 

+ Tir 14 gi dn 15 gi 30: Chuyên d 4: "Djnh huâng Quy hoach  tng th 
qu& gia than ki 2021-2030, tm nhmn dn 11am 2050". Dông chi Lê Van Thành, 
Phó Thu tuàng ChInh phü truyn dat. 

+ Tr 15 gi? 30 dn 15 gian 45 phiit: Nghi giãi lao. 

+ Tü 15 gi? 45 phüt dn 16 giô' 30phüt: Kt 1un Hi ngh. Dng chI Vô Van 
ThuOiig, Uy viên B ChInh trj, Thu?mg tr%rc Ban BI thu. 

+ Tü 16 gR 30 phüt dn 16 gian 50 phüt: Tip thu kin chi dao  và b mac 
Hi nghj. Dng chI Nguyn Tr9ng Nghia, BI thu Trung uong Dâng, Tru&ng Ban 
Tuyên giáo Trung ucmg. 
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