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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 14 tháng 10 năm 2021

V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW4
(khóa XIII) và các nội dung báo cáo viên

Kính gửi: - Báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ
chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên định kỳ tháng 10/2021, cụ thể như sau:
1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 21/10/2021 (thứ
Năm).
2. Nội dung
- Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị
Trung ương 4, khóa XIII.
- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ: Triển khai tập huấn về công tác thông tin đối ngoại
năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Phước thông tin: Kết quả công tác thu ngân
sách của tỉnh 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp những tháng cuối năm
2021.
- Lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Phước thông tin: Kết quả sản xuất kinh
doanh của ngành Điện lực tỉnh Bình Phước 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ và giải
pháp những tháng cuối năm 2021.
- Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước thông tin: Tình hình triển khai
Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về
thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh
hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
3. Hình thức tổ chức
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Hội nghị được kết nối trực tuyến từ đầu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về
điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Việc kết
nối đường truyền trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, thị trấn, Ban Tuyên
giáo các huyện, thị, thành ủy trực tiếp liên hệ hoặc có văn bản đề nghị Sở Thông
tin và Truyền thông hỗ trợ).
4. Địa điểm và thành phần dự Hội nghị
a) Tại điểm cầu tỉnh (Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy):
- Chủ trì Hội nghị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Báo cáo viên Trung ương tại tỉnh; Báo cáo viên cấp tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh đến dự và
đưa tin.
- Đại diện ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.
- Ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
b) Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:
- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo ban tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy.
- Cán bộ ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy.
- Báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy.
- Báo cáo viên cấp huyện (tương đương); đại diện lãnh đạo các phòng,
ban, ngành cấp huyện và tương đương có liên quan (giao ban tuyên giáo cấp
huyện và tương đương mời dự Hội nghị).
5. Công tác phối hợp thực hiện
a) Tại điểm cầu tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:
- Sở Thông tin và Truyền thông: Hỗ trợ cán bộ kỹ thuật công nghệ thông
tin phục vụ Hội nghị.
- Viễn thông Bình Phước: Hỗ trợ đường truyền trực tuyến phục vụ Hội
nghị.
b) Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Ban tuyên giáo các huyện,
thị, thành ủy phối hợp với Văn phòng UBND cùng cấp để thực hiện.
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c) Thời gian thử đường truyền: Từ 14 giờ đến 17 giờ, ngày 20/10/2021 (thứ
Tư). Đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy cử cán bộ phối hợp với bộ
phận kỹ thuật của Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thị xã, thành phố để
khởi động hệ thống đường truyền (trước 14 giờ).
Lưu ý: Trước và trong quá trình tổ chức Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đồng chí tham dự Hội nghị thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Sở Ngoại vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh,
- Viễn thông Bình Phước,
- Điện lực Bình Phước, Cục Thuế tỉnh,
- VPUBND các huyện, thị, thành phố,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Đăng website BTGTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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