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MỜI HỌP 

Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ tổ chức 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực 

hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Thành phần: Kính mời: 

- Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (mời chủ trì); 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy (đồng chủ trì); 

- Đại diện: Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; các sở, ban, ngành: Nội vụ, Tài chính, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Công Thương, Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Chính trị Trần Phú, Văn phòng 

điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Ban Tôn 

giáo - Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn và chuyên viên Phòng Dân 

vận các cơ quan nhà nước - Tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

- Đại diện Thường trực và Trưởng Ban Dân vận các huyện, thành, thị ủy, đảng 

uỷ trực thuộc. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 07 giờ 45 phút, ngày 09/01/2020. 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trung tâm Thông tin - Công báo - 

Tin học Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đề nghị: 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị; chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Trung tâm Thông tin - Công báo - 

Tin học Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

- Viễn thông Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học 

Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị kỹ thuật đường truyền. (Thời gian chạy thử đường 

truyền dự kiến 14 giờ 00, ngày 08/01/2020).  

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

trực tuyến. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

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

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

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
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