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                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                               Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 10 năm 2019 
 

 

MỜI HỌP  
 

Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Hồ 

Chí Minh và trao giải Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.  

Thành phần: Kính mời: 

- Đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân 

vận Tỉnh ủy (Mời chủ trì và phát biểu tham luận nếu có yêu cầu); 

- Đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo các cơ quan 

chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Các tổ chức chính trị - xã hội 

cấp tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Nội vụ, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Văn 

phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh;  

- Đại diện: Lãnh đạo và các khoa thuộc Trường Chính trị Trần Phú, 

- Đại diện: Thường trực cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, 

thành, thị ủy, đảng uỷ trực thuộc. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 14/10/2019. 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, tầng 6, Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đề nghị: - Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị các tài liệu phục vụ Hội thảo. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Viễn thông Hà Tĩnh chuẩn bị 

kỹ thuật đường truyền (Thời gian chạy thử các điểm cầu từ 15h00 ngày 

11/10/2019) và các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội thảo. 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự và 

đưa tin. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Viễn thông Hà Tĩnh, 

- Lãnh đạo Ban Dân vận, VPTU, 

- Phòng Quản trị VPTU (bố trí), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

              T/L BAN THƯỜNG VỤ 
              PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG    

 

                              (Đã ký) 

 
                       Trần Đình Thuyên 
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