
 1 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CỤC TẦN SỐ  

VÔ TUYẾN ĐIỆN NHIỆM KỲ 2020-2025 

 

PHIÊN TRÙ BỊ 

(bắt đầu lúc 15h00’ ngày 04/6/2020) 

 

1. Khai mạc phiên trù bị. 

2. Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký. 

3. Thông qua quy chế, chương trình làm việc của đại hội, quy chế bầu 

cử. 

4. Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Bộ TT& TT lần thứ V. 

5. Thảo luận 

 

PHIÊN CHÍNH THỨC 

(bắt đầu lúc 8h00’ ngày 05/6/2020) 

 

1. Văn nghệ chào mừng 

2. Chào cờ: Quốc ca, Quốc tế ca.  

3. Mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký lên làm việc. 

4. Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

5. Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội. 

 

6. Báo cáo chính trị. 

7. Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ. 

8. Báo cáo dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 

2020-2025. 

9. Ý kiến tham luận, thảo luận.  

10. Phát biểu của đại biểu cấp trên. 

11.  Bầu cử Ban Chấp hành khoá mới. 

a- Báo cáo đề án nhân sự; báo cáo danh sách nhân sự do cấp uỷ cấp triệu  

tập đại hội chuẩn bị. 

b- Ứng cử, đề cử. 

c- Bầu Ban kiểm phiếu. 

d- Đoàn chủ tịch quán triệt nguyên tắc bầu cử; chốt số đại biểu có mặt tại 

thời điểm bầu cử. 

e- Thực hiện bầu cử theo quy định. 

11. Công bố kết quả bầu Ban Chấp hành. 



 2 

12. Ban Chấp hành mới ra mắt, chia tay Đảng ủy viên khóa cũ không tái 

cử 

      13. Lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Cục nhiệm kỳ 

2020-2025.  

 14. Bầu cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 

2020-2025. 

15. Công bố kết quả bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ 

TT&TT  

16. Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội. 

17. Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. 

18. Bế mạc Đại hội. 

19. Chào cờ: Quốc ca, Quốc tế ca.  

 

 

 


