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MỜI HỌP 

 

 Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X. 

 Thành phần tại điểm cầu Hà Tĩnh: Kính mời: 

 - Đại diện Thường trực Tỉnh ủy. 

 - Đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

 - Đại diện lãnh đạo: các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an 

tỉnh. 

 - Các đồng chí: Chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, chính ủy, phó chính 

ủy, trưởng các phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh. 

 - Đồng chí chỉ huy trưởng hoặc chính trị viên các ban chỉ huy Quân sự 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 tầng 6, Nhà làm việc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

 Đề nghị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm 

bảo phục vụ Hội nghị. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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