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MỜI HỌP 
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 

40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. 

Thành phần: Kính mời: 

* Điểm cầu tỉnh:  

- Đại biểu Trung ương (Có giấy mời riêng). 

- 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 Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đại diện Thường trực Hội đồng 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 ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và 

Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân 

tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn. 

- Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội 

tỉnh. Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chuyên môn - nghiệp vụ thuộc Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh (Do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tin mời). 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh (Do Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh tin mời). 

* Điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã: 

- Đại diện Thường trực các huyện, thành, thị ủy. 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng cấp ủy. 



- Trưởng các phòng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

- Bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

- Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 

cấp huyện. Ban Giám đốc, Trưởng Tổ nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

(Do Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tin mời). 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp huyện (Do Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện tin mời). 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 09/8/2019 (Thứ sáu). 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công báo - Tin học Ủy ban 

nhân dân tỉnh và các điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, thị xã. 

 Đề nghị: 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-

CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công 

báo - Tin học Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo Hội nghị tại 

điểm cầu của tỉnh. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 

- Các văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

- Trung tâm Công báo - Tin học UBND tỉnh, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
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