
T!NH UY THJIJA THIEN HUE BANG CONG SAN VIT NAM 

S6 88-TB/TU Thira Thiên Hu ngày 10 tháng 6 nàm 2021 

THÔNG BAO 
v vic t chfrcHi nghj triyc tuyn toàn quc so' két 

5 nam thirc hiçn Chi th 05-CT/TW cua Bo Chinh tr khoa XII, 
trin khai Kt 1un 01-KL/TW cüa B ChInh trj khóa XIII v tip tyc 

thçrc hin ChI thj 05-CT/TW ye day mnh hQc tp và lam theo tir tirô'ng, 
do dfrc, phong cách iili ChI Minh va Hi nghj nghiên cfru,hçctp 

chuyen de toan khoa nhtem ky D3i hQ1 XIII cua Bang - chuyen de 2021 

Thirc hin K hoach 36-KH/BTGTW, ngày 08/6/2021 cUa Ban Tuyên 
giáo Trung uong v t chtc H5i nghj trzrc tuye2n toàn quó'c scr ke2t 5 nám thy'c 
hién Clii thj 05-CT/TW cza B(3 ChInh trj khóa XII, trien khai Ke't lu2n 01-
K1/TW cüa Bó ChInh tr/ khóa XIII v tié tic thrc hicAn  Chit/il 05:CT/TWv 
day mçinh hQc tgp va lam theo tw tuv'ng, dgo dwc, phong cach Ho C'hi Minh 

, .A A F A A A F A A 
va HQ1 ngh nghien cu'u, hQc tqp chuyen de toan khoa nhzçm ky Dqi hçn XIII 
cia Dáng - chuyên de 2021; can ci.'r Cong van 694-CV/BTGTW, ngày 
08/6/202 1 cüa Ban Tuyên giáo Trung hang v vicAc  to2  chic H3i nghj so' ke2t 5 
näm thy'c hicAn  Chi thj 05-CT/TW và HoAi  nghj chuyên d toàn khóa, Ban 
Thirông vi Tinh üy thông báo t chuxc Hi nghj nhis sau: 

I. H1NII THGC, THll GIAN, BIA DIEM, NQI DUNG, CHIYI5NG 
TRINH, MA-KET HQI NGHJ 

1. Ifinh thfrctô chfrc: Hi nghj tr1rc tuyên tt'r Trung uong tó'i diem câu 
Thih üy và diem câu các huyn ày, thj Uy, Thành üy Hue và các dãng b trrc 
thuc Tinh Uy. 

2. Thb'i gian 
- Sang ngày 12/6/2021: Hi nghj so kt 5 näm thirc hin Chi thj 05- 

, .1 . .2 2 . 2 , 
CT/TW (khai mgc luc 8h00, don tiep di bieu, on d.inh to chwc tic 7h3Q). 

- Chiu ngày 12/6/2021 (tic 14h00 - 16h30): HOi  nghj h9c tip, quán 
trit chuyên d 2021 - chuyên d ton khóa nhirn kS'  Di hi XIII v "Hçc 
tp và lam theo tu tithng, d.o dirc, phong cách Ho ChI Minh" 

, .2 , .2 2 - Ghzy thic kiem tra cac diem cau: tu 15h00 ngay 11/6/2021. 

3. Ba dim 
- Dim ccu c4p tinh. Hii trithng t.ng 1 Tinh üy (s 54, Himg Vuong, 

thành phô Hue). 
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- Diem cdu 6' các huyn iy, thj i Thành üy Hue và các dáng ñy trtc 

thuóc Tinh zy: thu?ng trirc cp üy các dja phi.rang, dan vj quyt djnh dija dim. 

- Die2m cu 6' c4p xâ, phirô'ng, thj trán: Do thi.thng trirc c.p üy các dja 

phi.rang, dan vj quyt djnh và thông báo cho Cong ty Djch vii vin thông d 

phôi hcp trong vic két nôi throng truyên. 

4. Ni dung, chiro'ng trInh hi ngh 

4.1. H3i nghj so' kIt 

* Sang ngày 12/6/2021 

- 8h00 - 11h30: Hôi nghj sci kêt 5 näm thirc hin Chi thj 05-CT/TW cüa B 
Chinh tn khóa XII, trin khai Kt 1un 01-KL/TW cüa B ChInh fri khóa XIII. 

+ Tuyên b6 1 do, giâi thiu dai  biu. 

+ Khai mac, báo cáo torn tt 5 nãm thirc hin Chi thj 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 cüa Bô Chinh trj v dq2y mgnh hoc tp và lam theo tw twó'ng, dgo 

dá'c, phong cách H Chi Minh. 

+ Xem Phóng sir v kt qua 5 nàm thirc hin Chi thj 05-CT/TW. 

+ Tham luân, tháo 1un, dóng gop kin cUa d?i  biu tham dir Hii nghj. 

+ Cong b Quyt djnh khen th.rông các din hInh tiêu biu duçic nhn 

Bang khen cfia Thu PrOng ChInh phü. 

+ Phát biêu chi dao HOi nghj. 

+ Phát biu cam an và kt thüc Hi nghj. 

4.2. H3i nglzj nghiên cá'u, h9c tçlp chuyên tê 

* Chiu ngày 12/6/202 1 

- 14h00 - 16h30: Hi nghj nghiên cüu, hpc t.p chuyên d toàn khóa ye 

"HQc tp và lam theo tw tzthng, dgo th'c, phong cách Ho CvhI  Minh" nhim 

k' Dai  hi XIII cüa Dâng - chuyên d näm 2021. 

+ Tuyên b6 1 do, giOi thiu dai  biu. 

+ GiOi thiu chuyên d toàn khóa - chuyên d nãm 2021: HQC tp Va lam 

theo tw tu'ó'ng, dao dz'c, phong cách H Chi Minh v ,,35 clii tt lwc, tt cu'àng và 

khát vQngphát triln cAt nu'&cphn vinh, hgnhphic. 

+ Phát biu b mc Hi nghj. 

5. Ma két các Hi nghj 

5.1. Ma két H3i nglij so' kit 
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BAN B! Twr TRUNG IJ(ING BANG 

HQI NGIII TOAN QUOC 
SO KET 5 NAM THUC HIN CR1 TI-Il sO 05-CT/TW 

CUA BO CHINH TRI K}iOA XII "yE BAY MINH HQC TJP 

VA LAM THEO UT TLTONG, BiO DIIC, PHONG CACH HO CR1 MINF', 

TRIEN KHAI KET LUN SO O1-KL/TW CUA BO cR1 'n KHOA XIII 

yE T[EP TUC THTC HIN cR1 THI SO 05-CT/TW 

(1) , ngày 12 tháng 6 nám 2021 
5.2. Ma két H3i nghj nghiên cá'u, h9c tIp chuyên dê 

BAN B! TInT TRUNG Ifo1G BANG 

HQI NGIII 
NGH[EN CT51J, HQC TiP CHUYEN BE TOAN KHOA yE "HQC TiP 

VA LAM THEO TLI TUONG, DIO DTTC, PHONG CACH HO CR11 MIN}r' 

N}{[M K DiJ HOI  XIII CUA BANG - CHUYEN BE NAM 2021 

(2) , ngày 12tháng6nàm 2021 

Ghi chá. (1), (2) ten djaphwoiig, dáng iy  dt die2m cu. 

II. THANH PHAN THAM PU' CAC HOI NGH! 
1. Thành phn dçr Hi nghj & diem câu cp tinh

A - Cac dong chi Uy vien Ban Thuong vi Trnh uy, Tinh uy vien; Thuccng 
trrc Hi dng nhân dan, Mt tr.n T quc Vit Nam tinh; thU tru&ng các s&, 
ban, ngãnh, doàn the cap tinh. 

, f • A / P. , , I - Bi thu ho.c pho bi thu va truang ban tuyen giao (tuyen huan) cac dang uy 
P. 1 7 f . A - 2 .. trirc thuc Tinh uy; bao cao vien cap trnh (nhu'ng noi khong co them cau) 

2. Thanh phan diy Hçi ngh o them cau cap huyen Va tiro'ng throiig 
- Dói vái các huyçn ñy, thj üy, Thành üy Hue: Các dông chI Uy viên ban 

thi.rông vi; huyn Uy viên, thj Uy viên, thành Uy viên; chU tjch, phó chU tjch 
HDND, UBND; trucng, .phó các ban, ngành, doàn th c.p huyn; báo cáo 
vien cap huyen. 

Các dng chI bI thu, phó bI thu dâng Uy; chU tjch, pho chU tjch HDND, 
UBND xa, phuong, th tran; bi thu chi bp, hiçu trirong cac truong trung hc 
ph thông, 

- Dói vái các dãng iy trirc thu.e5c Tinh zy. Các dông chI Uy viên ban 
thu&ng vi, Uy viên ban chtp hànhcláng üy; länh do các Co quan, dcm vjtrirc 
thuc (Dôi vói các dáng zy không có diêu kiçAn  to ch&c thI thông báo dê các 
dOng chI bi thu' hoc phó hi thu', tru'óig ban tuyên giáo (tuyên huôn) tham dt 
tai dkm cu Tinh zy). 
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- Dái vói c4o  xä, phzthng, thj trdn: Thy theo diu kin hi truông \a co' 
s& t chat khuyên khIch m& diem câu tai Co sâ. 

r S IS A A S S A A S S 'I ' A Lu'u y: Tuy dieu kiçn hçi throng va dien bien trnh hmh cua dch bçnh 
• A S S S S A S S 7 A 

Covid-19, de ngh cac huycn uy, th uy, thanh uy Hue va cac diang uy trçrc thu9c 
Tinh üy nghiêm tác t chüc Hi ngh, dng thôi quyt djnh s krcrng và thành 
phân tham d, bão dam vj trI ngôi giãn cách, chi dao  thirc hin nghiêm các quy 
djnh ye phông chông djch Covid-19 ti các diem câu; các dja phucmg, don vj 
báo cáo danh sách, s hsçing, thành ph.n tham dir v Ban Tuyên giáo Tinh üy 
tru* ngày 11/6/2021. 

III. PHAN CONG THIIC 111W 

1. Van phông Tinh üy 
- Tham mini giy mri dai  biu dir Hi nghj a dim cu Tinhüy. 

- Lien h v6i VNPT die két nôi duông truyên cap tinh và huâng dn 
các dija phinmg, don vj két nôi di.rông truyên. 

- Chun bj hi trithng, ma-ket và các diu kin phiic vii hOi  nghj & cp tirih. 
Lien h Sâ Y t d dâmbáo cong tác phông chng djch Covid-19 và Cong ty 
Din 1rc Thra Thiên Hue die dam báo nguôn din t?i  diem câu cap tinh. 

2. Ban Tuyên giáo Tinh üy 
- Chi dao  the co quan thông tn báo chItuyên truyn v HOi  nghj. 

- Phôi hçip vâi Van phông Tinh üy chuân bj hi trithng và các diêu kin 
die to chiirc diem câu cap tinh. 

- Theo dOi, hiràng dan, don doe, kiêm tra, giám sat và báo cáo két qua to 
chirc HOi  nghj cho Ban Tuyên giáo Trung uang. 

3. Bài Phát thanh và Tuyn hmnh tinh 
Tip nhn du&ng link phim tir lieu tuyên truyn v kt qua 5 nAm thirc hin 

Chi thj 05-CT/TW d phát song trên kênh cüa Dài Phát thanh và Truyn hInh 
trnh (qua dong chi Nguyen Th Phuong; So din thoai: 0968227520). 

Noi nhân:  
- Ban Tuyên giáo Tinh ñy, 
-  Van phông Tinh üy, 
- Dài Phát thanh và Tuyên hInh tinh, 
- Các huyn üy, thj liy, Thãnh üy Hue, 

- Các clang iiy tnrc thuc Tinh üy, 
- VNPT Thra Thién Hue, 

- Lmi VPTU. 

T/L BAN THUNG V 
CHANH VAN PHONG 
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