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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 3 năm 2019

Số 679-MH/TU

MỜI HỌP
Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo thực hiện
Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh họp đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong
thời gian tới.
Thành phần: Kính mời:
- Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng
các ban chỉ đạo.
- Đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận
Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực các ban chỉ đạo.
- Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban các ban chỉ đạo.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Chỉ
đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh
(theo Quyết định số 899-QĐ/TU, Quyết định số 900-QĐ/TU, Quyết định số 901QĐ/TU, ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
- Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
- Đại diện thường trực cấp ủy, trưởng ban dân vận các huyện, thành, thị
ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8 giờ, ngày 19 tháng 3 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.
Đề nghị: Ban Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực các ban chỉ đạo chủ
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, báo cáo tại
cuộc họp; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục
vụ họp.
- Các huyện, thành, thị ủy tin mời các thành phần tại địa phương.
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo)
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH tỉnh,
- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU, (để bố trí)
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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