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Lạng Sơn, ngày 14  tháng  5  năm 2022

 tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

                               Kính gửi:  Thường trực các huyện ủy, thành ủy
                                    

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ; căn cứ Kế hoạch số 
18-KH/VPTW, ngày 09/5/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ 
chức  Hội  nghị  quán  triệt  và  triển  khai  Nghị  quyết  số  06-NQ/TW,  ngày 
24/01/2022 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 6/5/2022 của Tỉnh 
ủy Lạng Sơn về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 
06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý 
và phát triển bền vững đô thị Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
(Sau đây viết tắt là Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị), Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy đề nghị:

1. Đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy chủ trì điểm cầu của huyện, thành 
phố.

1.1. Thành phần: 
* Các huyện ủy, thành ủy:
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; trưởng, phó các phòng, 

ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc huyện 
và tương đương; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc của Trung ương, của tỉnh đóng 
trên địa bàn; đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, thành phố; bí thư, phó bí thư các 
chi, đảng bộ trực thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân 
dân các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm chính trị các 
huyện, thành phố; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, 
trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở,  trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện, thành phố và tương đương 
và một số đối tượng khác do cơ quan, đơn vị quy định (tùy điều kiện các huyện 
ủy, thành ủy quyết định thành phần dự hội nghị phù hợp).

* Cấp xã phường, thị trấn:
Toàn thể đảng viên trong đảng bộ; cán bộ xã, phường, thị trấn chưa phải là 

đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú của đảng bộ tham dự hội nghị. 
1.2. Thời gian: 01 ngày khai mạc: 8 giờ 00, ngày 18/5/2022 (Thứ tư).
(Đề nghị các đại biểu có mặt tại Hội trường trước giờ khai mạc 10 phút)
1.3. Địa điểm Hội nghị: Điểm cầu ở các huyện ủy, thành ủy do huyện ủy, 

thành ủy quyết định. 
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2. Tài liệu Hội nghị
- Chương trình Hội nghị.
-  Nghị  quyết  số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị  về quy 

hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045.

- Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-
NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và 
phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban 
Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

3. Ma - két phông Hội nghị (nền đỏ, chữ vàng)

HỘI NGHỊ

QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ QUY HOẠCH,

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM
ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

  ….1  ngày 18 tháng 5 năm 2022

4. Tổ chức thực hiện
Thường trực các huyện ủy, thành ủy thuộc chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, 

ký thuật  đường truyền,  triển khai  chương trình Hội  nghị trực tuyến theo kế 
hoạch. Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu đúng thành phần.

Lưu ý: Các điểm cầu báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy số lượng điểm 
cầu, số lượng đại biểu dự kiến trước 9h ngày 17/5/2022 và số điểm cầu, số đại  
biểu tham dự thực tế tại Hội nghị trước 8h30' ngày 18/5/2022, qua đồng chí Lê 
Thị Thuyên, Chuyên viên phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy ĐT:0355.482.093 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban 
Tuyên giáo Trung ương theo kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Như kính gửi,
- Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng LLCT&LSĐ,
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Phùng Quang Hội

1 Địa danh nơi tổ chức Hội nghị.
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