TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 619 -CV/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 01 tháng 7 năm 2022

V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến
Báo cáo viên tháng 7/2022

Kính gửi: - Báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh,
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư,
- Ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy.
Thực hiện Công văn số 3224-CV/BTGTW ngày 24/6/2022 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng
7/2022 bằng hình thức trực tuyến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo việc tổ
chức Hội nghị như sau:
1. Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h30’, ngày 07/7/2022 (thứ Năm).
2. Nội dung
- Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thông tin chuyên đề: Tiếp tục đổi mới
chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi
mới.
- Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề: Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 6 tháng cuối năm 2022.
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền
và kết luận Hội nghị.
3. Hình thức tổ chức
Hội nghị được kết nối trực tuyến từ đầu cầu Trung ương về điểm cầu Hội
trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau đó tiếp tục kết nối về điểm cầu các huyện, thị
xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Đối với việc kết nối đường truyền trực
tuyến đến điểm cầu các xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố,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: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Báo cáo viên Trung ương tại tỉnh; Báo cáo viên cấp tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng chuyên môn có liên quan của:
Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh đến dự và
đưa tin.
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- 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 các huyện, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy.
- Đại diện lãnh đạo phòng và chuyên viên của: Phòng Tài nguyên và Môi
trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Báo cáo viên cấp huyện và tương đương; đại diện lãnh đạo các phòng,
ban, ngành cấp huyện và tương đương (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 ủy, thành ủy phối hợp với Văn phòng UBND cùng cấp để thực hiện.
c) Thời gian thử đường truyền: từ 14 giờ đến 17 giờ, ngày 06/7/2022
(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 chiều cùng ngày).
* 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 phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Sở TT&TT, Viễn thông Bình Phước,
- Văn phòng UBND các huyện, thị xã,
thành phố,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các Phòng thuộc BTGTU,
- Đăng website BTGTU,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Mạc Đình Huấn

