
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 
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Số 868- MH/TU 

                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                

 

 Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2019 

 

MỜI HỌP 

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 17/12/2019. 

(Đại biểu có mặt lúc 7 giờ 45 để điểm danh và ổn định tổ chức) 

 Thành phần, địa điểm:  

 1. Điểm cầu ở tỉnh: 

- Tại Trung tâm Công báo - Tin học, Ủy ban nhân dân tỉnh, kính mời: 

+ 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 Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí 

Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng 

chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh; đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 

Công an tỉnh; đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (theo danh sách 

gửi kèm Giấy mời). 

- Tại Hội trường tầng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh, kính mời: 

+ Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 

+ Đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh 

ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy 

viên, Phó trưởng Đoàn Phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở,  

ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương (theo danh sách gửi kèm Giấy mời). 



+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, bí thư đảng bộ, chi bộ cơ 

sở thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (do Đảng ủy Khối lập 

danh sách và tin mời). 

+ Các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy. 

 2. Điểm cầu tại các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc kính mời: 

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là Bí thư các huyện, 

thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tham gia các điểm cầu ở địa phương, đơn vị. 

  + Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ các huyện, thành phố, thị 

xã, đảng ủy trực thuộc (trừ các Báo cáo viên Tỉnh ủy học tại điểm cầu tỉnh). 

  + Các thành phần khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định, tin mời. 

Đề nghị: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu học tập chuyên đề năm 2020 

phục vụ Hội nghị tại điểm cầu tỉnh
1
; chủ trì theo dõi, điểm danh, tổng hợp danh 

sách đại biểu tham gia Hội nghị ở 2 điểm cầu tỉnh và các địa phương, báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy.  

- Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học Ủy ban nhân dân tỉnh, Viễn thông tỉnh 

chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. 

- Thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo chuẩn bị 

các điều kiện tổ chức Hội nghị trực tuyến tại địa phương (trừ Đảng ủy Khối Các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh 

học tại Quân khu IV). 

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo nguồn điện ổn định để phục vụ Hội 

nghị trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh  - Truyền hình tỉnh, các đài truyền thanh - 

truyền hình các huyện, thành phố, thị xã cử phóng viên đến dự và đưa tin tại các 

điểm cầu. 

- Thời gian chạy thử các điểm cầu: Từ 15h00, ngày 16/12/2019
2
. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo,Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Viễn thông  Hà Tĩnh,Công ty Điện lực Hà Tĩnh, 

- Trung tâm Công báo - Tin học, UBND tỉnh, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị, Cơ yếu - CNTT,  

Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

  
Nguyễn Thanh Điện 

                                                           
 
1
 Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động liên hệ đặt mua tài liệu tại: Đồng chí 

Phạm Quý Trọng, Trưởng phòng Trị sự, Tạp chí Tuyên giáo. Điện thoại: 096.547.5555, 080.44511, Fax: 

080.45416. Email: trongcpv2004@gmail.com. Địa chỉ: 49 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. 
2
 Liên hệ về đường truyền: Đ/c Hoàng Anh Huy, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Ban 

Tuyên giáo Trung ương. Điện thoại: 080.45203; 0913.355.336, đ/c Vũ Ngọc Trường, chi nhánh Tổng 

công ty Dịch vụ viễn thông. Điện thoại: 0945.039.388. 
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