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    Số 882 - MH/TU                                   Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 01 năm 2020 

 

MỜI HỌP 
 

 Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng 

tâm trong thời gian tới. 

Thời gian: Từ 07 giờ 30 - 10 giờ, ngày 05 tháng 01 năm 2020 (Chủ nhật). 

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

Chương trình cụ thể được bố trí như sau: 

* Từ 07 giờ 30 đến 09 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình chuẩn bị triển khai 

các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong, sau Tết nguyên đán Canh Tý.  

Kính mời:  

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

- Các đồng chí: Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường 

trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Giám 

đốc Công an tỉnh.  

- Giám đốc, thủ trưởng các ngành, đơn vị: Tài chính; Công Thương; 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Thanh tra 

tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Hà 

Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh. 

 * Từ 09 giờ 00 đến 10 giờ 00: Thống nhất nội dung trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành thông báo về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đề án đưa cán bộ trẻ đi cơ sở; thang 

điểm đánh giá, xếp loại các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

năm 2019 và công tác cán bộ. 

Kính mời:  

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

- Các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 

 Đề nghị: - Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo công tác 

chuẩn bị các hoạt động trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý.  



- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình triển khai các 

nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh báo cáo tình hình đời sống, tư tưởng nhân dân, công tác chuẩn bị Tết 

cho người nghèo. Công an tỉnh báo cáo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong 

dịp Tết.  

 - Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đề án đưa cán bộ 

trẻ đi cơ sở; thang điểm đánh giá, xếp loại các đồng chí Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh năm 2019 và công tác cán bộ. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ buổi giao ban. 

(Do yêu cầu công việc phải bố trí họp vào ngày nghỉ, mong các đại biểu 

thông cảm). 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời,  

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,                                  

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị, Tài chính  VPTU     

  (để bố trí),  

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                                                              

 

 T/L BAN THƯỜNG VỤ 

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký)  

  

 

Trần Đình Thuyên 
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