
TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                *                                                 

    Số 876-MH/TU                                   Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2019 

  

MỜI HỌP 
 

 Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác 

xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ và ký kết phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020.   

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 07 tháng 01 năm 2020 (thứ Ba). 

Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

 Thành phần: Kính mời:  

 * Đại biểu Quân khu 4 (Có giấy mời riêng). 

 * Đại biểu tỉnh: 

 - Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ. 

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

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở tỉnh (theo Quyết định số 

903-QĐ/TU, ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh). 

- Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham gia ký kết: Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, 

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy; đại diện Thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Hậu 

cần, Kỹ thuật; Thủ trưởng Phòng Chính trị, Văn phòng. 

* Đại biểu cấp huyện: 

- Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng 

cơ sở; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng Ban Tuyên giáo; Trưởng 

Công an huyện; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 

thành phố, thị xã (đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy tin mời). 



Đề nghị: - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo Xây dựng cơ sở tỉnh: Chuẩn bị tài liệu, nội dung, chương trình Hội nghị, 

bài phát biểu của chủ trì Hội nghị (báo cáo chủ trì Hội nghị trước ngày 

03/01/2020); chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị. Liên hệ, tin 

mời đại biểu Quân khu 4. 

- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị 

kết luận của chủ trì Hội nghị. 

Mời Báo Quân khu, Báo Quân đội nhân dân thường trú tại Quân khu 4, 

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

   

Nơi nhận:            
- Như thành phần mời,  

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo)    

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,    

- Báo Quân khu, Báo Quân đội nhân dân 

thường trú tại Quân khu 4,  

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

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ,    

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.                                                                                                        

  

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

        Trần Đình Thuyên 
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