
TỈNH ỦY HÀ TĨNH              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                 *              

    Số 740-GM/TU                                      Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6  năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đi kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị thi Trung 

học phổ thông Quốc gia năm 2019. 

Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 00, ngày 12 tháng 6 năm 2019. 

Thành phần: Kính mời: 

 - Đồng chí Lê Đình Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó 

Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi Trung 

học phổ thông Quốc gia năm 2019. 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; sở 

Giáo dục và Đào tạo; sở Thông tin và Truyền thông.  

Đề nghị: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức thi, số 

lượng điểm thi và bố trí một số địa điểm để đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đi 

kiểm tra. 

- Các đại biểu có mặt tại Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh lúc 06 giờ 50, ngày 

12/6/2019 để đi xe chung. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị bố trí xe và các điều kiện đảm bảo. 

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

 

Nơi nhận:               
- Như thành phần mời, 

- Các đơn vị, cá nhân có liên quan,                                                         
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT - TH tỉnh,   

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Phòng Quản trị, VPTU (để bố trí), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.                                           

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ                                                              
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

                                                                                      

Trần Minh Phương 
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