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          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

         Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

 
MỜI HỌP 

 

 Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo Chuyên đề “Đổi mới, 

tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông 

nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, giảm nghèo bền vững, 

phấn đấu đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới”; cho ý kiến về dự thảo Đề án 

“Chỉ định cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy huyện, thị xã và tăng cường cán 

bộ biên phòng làm phó bí thư đảng ủy các xã biên giới nhiệm kỳ 2020 - 2025”.  

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 7 giờ 30, ngày 03 tháng 01 năm 2020. 

Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 3), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

Chương trình được bố trí như sau: 

* Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ: Cho ý kiến về chuyên đề “Đổi mới, tái cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng 

nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 

2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới” 

Thành phần: 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, Tổ trưởng Nhóm Chuyên đề. 

- Các đồng chí Tổ phó, thành viên và Tổ giúp việc nhóm nghiên cứu Chuyên 

đề 2 (Theo Thông báo số 05-TB/TBVK, ngày 15/10/2019 của Tiểu ban Văn kiện 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX). 

* Từ 10 giờ: Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo Đề án “Chỉ định cán 

bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy huyện, thị xã và tăng cường cán bộ biên phòng 

làm phó bí thư đảng ủy các xã biên giới nhiệm kỳ 2020 - 2025”. 

Thành phần: 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 Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, 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 Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban 

Nội chính Tỉnh ủy. 

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

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.  

Đề nghị: - Tổ giúp việc nhóm nghiên cứu chuyên đề chuẩn bị nội dung báo 

cáo xây dựng chuyên đề, gửi cho Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Nhóm 

Chuyên đề trước 10 giờ, ngày 02/01/2020.  

- Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thiện dự thảo Đề án, 

gửi các đại biểu dự họp (cuộc 2) trước 15 giờ, ngày 02/01/2020. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc họp. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

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

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,                        

- Các phòng: Tổng hợp, 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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