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Số 6TT-CV/BTGTU
Tổ chức cho cán bộ theo dõi trực tiếp Hội nghị
chuyên đề “Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ”
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1Kính gửi: Thường trực các huyện, thị, thành ủy; Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
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___ -Thực hiẹn Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về
chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề “Cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư - dự báo tác động và những vẩn đề cần quan tâm đối với tỉnh Quảng
Trị”.
Buổi báo cáo chuyên đề sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát
thanh - Truyền hình Quảng Trị từ 8h00 đến 1lhoo, ngày 12/9/2018.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kính đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành
ủy; Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thông báo đến các cấp ủy Đảng trực thuộc để theo
dõi và tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể tổ chức cho đội ngũ cán bộ diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (ngoài các đồng chí trực tiếp tham dự Hội nghị theo
giấy mời) và các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương
đương quản lý (đối tượng 4) theo dõi tập trung, xem đây là một nội dung trong
chương trình bồi dưỡng, cập nhật lý luận, kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cấp.
Nơi nhân:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng Khoa giáo,
- Lưu VT.
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