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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 8 năm 2019

MỜI HỌP
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Kế
hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, bố trí và
chính sách đối với cán bộ dôi dư khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
Thành phần: Kính mời:
* Điểm cầu tỉnh:
- Đại biểu Trung ương (Có Giấy mời riêng).
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Trừ các đồng chí Tỉnh
ủy viên công tác tại cấp huyện dự điểm cầu tại các địa phương).
- Các đồng chí: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo: Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy,
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh.
- Các đồng chí: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã
hội tỉnh.
- Đại diện Thường trực Huyện ủy Thạch Hà, đại diện Thường trực Đảng ủy
9 xã của huyện Thạch Hà thuộc diện sáp nhập để hình thành xã 3 xã mới. (Ngoài
các thành phần dự điểm cầu cấp tỉnh, Huyện Thạch Hà bố trí các thành phần còn
lại thuộc cấp huyện dự điểm cầu tại địa phương).
* Điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy.
- Đại diện lãnh đạo: Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy, Văn
phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố, thị xã.
- Các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn và thị xã Hồng Lĩnh: Kính mời các đồng
chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp.
- Các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Vũ Quang, Lộc Hà,
Kỳ Anh, Hương Khê, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh: Kính mời các đồng chí Ủy
viên Ban Chấp hành Đảng bộ các xã thuộc diện sắp xếp.
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Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 06/9/2019 (Thứ sáu).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Thông tin - 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: - Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn
bị các tài liệu về Kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp; Kết luận của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về sắp xếp, bố trí cán bộ dôi dư khi sắp xếp xã và trình bày tại Hội nghị.
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các tài liệu liên
quan chi tiết về chính sách đối với cán bộ dôi dư khi thực hiện sắp xếp xã và trình
bày tại Hội nghị.
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Thông tin
- Công báo - Tin học Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo Hội nghị
tại điểm cầu của tỉnh.
- Viễn thông Hà Tĩnh phối hợp Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học Ủy
ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị kỹ thuật đường truyền và các
điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu (Lưu ý: 16 giờ 30 ngày
05/9/2019 và 06 giờ 30 ngày 06/9/2019 sẽ test đường truyền các điểm cầu).
- Các huyện, thành, thị ủy in sao tài liệu và tin mời thành phần thuộc đơn vị
mình; báo cáo danh sách đại biểu tham dự và đồng chí chủ trì tại điểm cầu của địa
phương về Văn phòng Tỉnh ủy qua địa chỉ email: duongthithutrang@hatinh.dcs.vn
trước 16 giờ, ngày 05/9/2019 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
- 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)
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH,
HĐND và UBND tỉnh,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học UBND tỉnh,
- Viễn thông Hà Tĩnh,
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Thanh Điện

