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MỜI HỌP 

 

Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn 

Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với đại 

diện Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về tình hình 

kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phân công, giới thiệu chuyên viên theo dõi 

địa bàn.  

Thành phần: Kính mời: 

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 

- Đại diện lãnh đạo: Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí 

Chánh Văn phòng, các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 13 tháng 6 năm 2019 (Thứ năm). 

Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 3), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đề nghị: 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác 

xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2019; bố trí nơi ăn, nghỉ cho Đoàn công tác của 

Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian Đoàn làm việc tại Hà Tĩnh; chuẩn bị 

các điều kiện đảm bảo phục vụ buổi làm việc. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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