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Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 11 năm 2019 

MỜI HỌP 

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 42 đánh giá tình 

hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2020; nghe và cho ý kiến về một số nội dung trình Kỳ họp 

thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. 

 Thành phần: Kính mời: 

* Đại biểu Trung ương: Có giấy mời riêng. 

* Đại biểu cấp tỉnh: 

 - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

 - Các đồng chí lãnh đạo: Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh 

ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. 

 - Các đồng chí giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Nội vụ, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Thanh tra 

tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh; Cục Thống kê, Cục Thuế, Cục Hải quan. 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy Vũ Quang.  

Thời gian: Ngày 02/12/2019, buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00, buổi chiều 

bắt đầu từ 14 giờ 00. 

 Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

 Đề nghị: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Đảng đoàn Hội 

đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và 

các nội dung khác thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến để 

trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII (Đề nghị gửi tài liệu cho 

các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước ngày 29/11/2019). 

 - Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

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

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời, 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

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

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU (bố trí) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                           
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