ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI
*
Số 158 - KH/TU
KHẨN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Xoài, ngày 25 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị
Trung ương 11, khóa XII của Đảng
Thực hiện Công văn số 3307-CV/TU, ngày 23/10/2019 của Tỉnh ủy Bình
Phước về tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung
ương 11, khóa XII; Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản,
trọng tâm về kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa
XII.
- Việc tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11,
khóa XII được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần chỉ đạo của
Tỉnh ủy, đảm bảo đúng đối tượng, thành phần triệu tập.
II. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC
Thành ủy tổ chức Hội nghị bằng trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức, kết nối với
điểm cầu các huyện, thị, thành phố.
- Chủ trì hội nghị: Thường trực Thành ủy.
- Thời gian: bắt đầu lúc 7h30 phút, ngày 28/10/2019 (thứ hai) (Các đại
biểu có mặt chậm nhất vào lúc 7h15 phút để ổn định tổ chức và chuẩn bị cho Hội
nghị).
- Địa điểm: Tại Hội trường A- UBND Thành phố
- Thành phần tham dự:
+ Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy khoá
IV, nhiệm kỳ (2015 - 2020).
+ Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể thành phố.
+ Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.
+ Báo cáo viên cấp Tỉnh và thành phố.
+ Giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố.
+ Phóng viên Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố dự đưa tin.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Thành ủy
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị.
- Chuẩn bị tài liệu, phụ trách công tác tổ chức, dẫn chương trình và kinh phí
tổ chức Hội nghị.
2. Văn phòng HĐND-UBND Thành phố
- Chuẩn bị Hội trường, bàn ghế, bố trí nhân viên giữ xe, phục vụ Hội nghị (bố
trí thêm 20 ghế nhựa cho đại biểu ngồi).
- Phân công nhân viên đảm bảo về phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết
để kết nối trực tuyến thông suốt với điểm cầu trực tuyến tại Hội trường Tỉnh ủy về Hội
trường A-UBND Thành phố(sử dụng máy chiếu và màn hình chiếu phục vụ Hội nghị).
- Về thời gian kiểm tra đường truyền trực tuyến. Chạy thử và kiểm tra đường
truyền từ điểm cầu Hội trường tỉnh đến thành phố lúc 14h00, ngày 27/10/2019 (Chủ
nhật).
- Ma két phông Hội nghị trực tuyến:
THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
Đồng Xoài, ngày 28 tháng 10 năm 2019
(Ma két: nền đỏ, chữ vàng)
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả
Hội nghị Trung ương 11, khóa XII. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy
Đảng, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh uỷ,

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
- Các đ/c Thành uỷ viên,
-TT HĐND, UBND thành phố,
- Các Phòng, Ban, Ngành,
- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành uỷ.

Đã ký

Giang Xuân Sơn
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