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Mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc
nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kính gửi: Các thành phần dự Hội nghị
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa
XIII; Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Công văn số 904CV/BTGTW, ngày 08/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội
nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 1,5 ngày, bắt đầu từ 13h30' ngày 14/7/2021 (thứ tư).
(Đề nghị các đồng chí có mặt tại Hội trường trước giờ khai mạc 10 phút)
2. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - UBND thành phố; số 02, đường Lê Lợi,
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
3. Thành phần dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Hội Nhà báo tỉnh.
- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Báo chí xuất bản, Sở Thông tin - Truyền
thông.
- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Tuyên truyền; phòng Lý luận chính trị và
Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 60 đại biểu (cán bộ, đảng viên, phóng
viên, người lao động, cộng tác viên đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
tỉnh mời giúp).
- Báo Lạng Sơn: 40 đại biểu (cán bộ, đảng viên, phóng viên, người lao
động, cộng tác viên đề nghị Báo Lạng Sơn mời giúp).
- Hội Nhà báo tỉnh: 10 đại biểu (các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, lãnh
đạo các chi hội và toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh đề nghị Hội Nhà báo tỉnh
mời giúp.
- Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng: 05 đại biểu (các đồng chí trong Ban biên tập,
Thư ký Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh mời
giúp).
- Các cơ quan báo chí: Báo Nhân dân, Báo Tiền phong, Cổng Thông tin điện
tử UBND tỉnh; Thông tấn xã Việt Nam, Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc,
Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Thương hiệu và Công luận, Báo Tài nguyên và
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Môi trường, Báo Nhà báo và Công luận đến dự học Nghị quyết và đưa tin Hội
nghị.
Đề nghị các đồng chí đại biểu sắp xếp thời gian tham dự Hội nghị theo thành
phần, cử đại diện báo cáo số lượng đại biểu của đơn vị với Ban tổ chức Hội nghị;
các đại biểu thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid- 19; trong
triển khai thực hiện có nội dung chưa rõ, đề nghị thông tin đồng chí Trần Thị Thu
Huyền, Phó Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, ĐT: 0982.274.174./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Lãnh đạo ban,
- Phòng TT, LLCT và LSĐ,
- Lưu VT.
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