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MỜI HỌP 
 

 Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 

tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 

 Thành phần: Kính mời: 

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đại diện 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, thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thuế, Cục Thống kê; Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Văn phòng 

điều phối Nông thôn mới tỉnh. 

- Các đồng chí bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; chủ 

tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 30, ngày 24 tháng 4 năm 2019. 

Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đề nghị:  

- Thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và các kiến nghị, đề 

xuất, gửi Văn phòng Tỉnh ủy qua địa chỉ Email: 

phongtonghoptuht@hatinh.dcs.vn trước 14 giờ, ngày 22/4/2019. 

- Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm 

vụ 4 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; chuẩn bị các điều 

kiện đảm bảo phục vụ cuộc họp.  

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin. 
  

 

Nơi nhận:                                                               
- Như thành phần mời,  
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,                                                               
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

- Các phòng: Quản trị, Tổng hợp VPTU,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ                                                 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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