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              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
             Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 11 năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt  

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và các nghị quyết, quy định,  

kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành  

 

Ngày 18/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Giấy mời họp số 847-

MH/TU về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

11 khóa XII và các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh 

mới ban hành tại Hội trường số 1 (tầng 2), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.  

Nay địa điểm tổ chức Hội nghị được chuyển về Trung tâm Văn hóa - Điện 

ảnh tỉnh. 

Nội dung, thời gian, thành phần giữ nguyên như Giấy mời họp số 847-

MH/TU, ngày 21/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường trực Tỉnh ủy giao: 

1. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Văn 

hóa - Điện ảnh tỉnh chuẩn bị Hội trường và các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị; 

bố trí cơm trưa cho các đại biểu cấp huyện ở xa (nếu có yêu cầu).  

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đón tiếp, 

sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu và điểm danh thành phần dự Hội nghị.  

3. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc gửi danh sách đại biểu tham 

dự Hội nghị về Văn phòng Tỉnh ủy trong ngày 20/11/2019 qua địa chỉ email: 

Phongtonghoptuht@hatinh.dcs.vn; các huyện, thị xã bố trí xe chung phục vụ đại 

biểu của địa phương.   

4. Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tổ chức Hội nghị.  

 

Nơi nhận:                
- Như thành phần theo Mời họp số 847-MH/TU,  

ngày 18/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 
 

Trần Đình Thuyên 
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