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THÔNG BÁO 

Triệu tập Đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 
Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Đảng 

ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định về việc xây dựng kế 
hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 
thông báo triệu tập cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt, triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể 
như sau: 

1. Thời gian: 02 ngày 16 & 17/4/2021 (Buổi sáng từ 08h30’; Buổi chiều 
từ 14h00’) 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 nhà N.C1 cơ sở Nam Định và Hội 
trường nhà 3 tầng cơ sở Lĩnh Nam - Hà Nội.   

3. Thành phần tham dự: Đảng viên trong toàn Đảng bộ (kể cả đảng viên 
chưa chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời). Các đồng chí cán bộ quản lý 
(trưởng, phó) các đơn vị chưa là đảng viên. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể 

4. Nội dung: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

5. Tài liệu: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (đã 
phát cho các Chi bộ). 

6. Phân công nhiệm vụ:   
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy làm đầu mối, Văn phòng và các Ban của Đảng 

ủy phối hợp tổ chức thực hiện theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy. 
- Phòng HCQT chuẩn bị công tác khánh tiết (địa điểm tổ chức, loa đài, âm 

thanh, phông, hoa, nước uống…).  
- Phòng Đào tạo chuẩn bị phương tiện, tổ chức kết nối truyền hình trực 

tuyến 2 cơ sở.  
- Phòng Tuyển sinh và Truyền thông bố trí chụp ảnh, đưa tin tuyên truyền. 
Yêu cầu các đồng chí Bí thư, Ban chi ủy các Chi bộ có trách nhiệm thông 

báo, đôn đốc các đảng viên, cán bộ thuộc Chi bộ mình quản lý trong thành phần 
triệu tập bố trí công tác tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định, tổ chức thảo 
luận và viết bài thu hoạch gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy (liên hệ đồng chí 
Phạm Thị Thu Hoài, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo).  

 

Nơi nhận:                        

- ĐUK (để bc);  

- Các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể (để t/h);  
- Website trường;                      

- Lưu VP Đảng uỷ. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 
 

(đã ký) 
 

 

Trần Đức Cân 



CHƯƠNG TRÌNH  

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu  

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
Thời gian: 02 ngày 16&17/4/2021 

Tại: Hội trường tầng 3 nhà N.C1 cơ sở Nam Định và Hội trường nhà 3 tầng 

cơ sở Lĩnh Nam - Hà Nội. 

 

Thời gian Nội dung Đơn vị, người thực hiện 

Sáng ngày 16/4/2021 

(Từ 8h30’) 

- Đón tiếp đại biểu  

- Văn nghệ chào mừng 

- Ban tổ chức 

- Đoàn TN, Hội SV 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Ban tổ chức 

Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư 

Đảng ủy 

- Đ/c Trần Đức Cân – Bí 

thư Đảng ủy, Phó Hiệu 

trưởng Nhà trường 

Truyền đạt, quán triệt, triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng 

- Đ/c Vũ Thị Bích Hòa, 

Ủy viên BTV , Trưởng 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy 

Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh Nam 

Định 

Hướng dẫn các Chi bộ thảo luận và viết 

bài thu hoạch 

- Đ/c Phạm Thị Thu Hoài, 

Ủy viên BTV Đảng ủy, 

Trưởng Ban Tuyên giáo, 

Chủ tịch Hội đồng trường 

Chiều ngày  

16/4/2021 

(Từ 14h00’) 

Thảo luận Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại đơn vị 
Bí thư các Chi bộ 

Sáng ngày 17/4/2021 

(Từ 8h30’) 

Thảo luận Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại đơn vị 
Bí thư các Chi bộ 

Chiều ngày 17/4/2021 

(Từ 14h00’) 

- Thảo luận Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại đơn vị 

- Tổ chức viết thu hoạch 

Bí thư các Chi bộ 

          

BAN TỔ CHỨC 

 


