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Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 11 năm 2019 

 

MỜI HỌP 

 

 Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo lần 2     c   

ch nh     c a  an  h   h nh Đản  bộ  ỉnh kh a  V       nh Đại hội Đản  bộ 

 ỉnh kh a      

 Thành phần: Kính mời: 

- C c đồng chí Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX (Theo Quyế  đ nh số 1108-QĐ/TU, n  y 13/8/2019 c a Ban 

Ch   h nh Đảng bộ tỉnh). 

- C c đồng chí thành viên Tổ Biên tập chuẩn b  c c văn kiện    nh Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo Quyế  đ nh số 1101-

QĐ/TU, n  y 05/8/2019 c a  an Thường vụ Tỉnh  y). 

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 02 tháng 01 năm 2020. 

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

Đề nghị: - Tổ Biên tập gửi Dự thảo     c   ch nh     c a  an  h   

h nh Đản  bộ  ỉnh kh a  V       nh Đại hội Đản  bộ  ỉnh kh a     cho 

Thường trực Tiểu ban Văn kiện trước 10 giờ ngày 01/01/2020. 

- Văn  hòn  Tỉnh  y chuẩn b  c c điều kiện đảm bảo phục vụ buổi làm việc. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như  h nh  hần mời,  
- Lãnh đạ  Văn  hòn  Tỉnh  y,                                                             
- Các phòng: Quản tr , Tổng hợp - VPTU,   

- Lưu Văn  hòn  Tỉnh  y.    

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

 HÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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