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MỜI HỌP 
 

 

Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn trong hai năm 2020 - 2021 tổ chức họp 

bàn về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh 

(3/1930 - 3/2020) và Mừng Xuân Canh Tý; triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới. 

* Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phó 

Trưởng Ban; 

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 

trong hai năm 2020 - 2021 (theo Quyết định số 1138-QĐ/TU, ngày 17/9/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 

- Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Y tế, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Điện lực Hà Tĩnh, Công ty 

Viễn thông Hà Tĩnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; đại diện 

Thường trực Huyện ủy Đức Thọ. 

* Thời gian: Bắt đầu từ 19 giờ 30, ngày 08 tháng 01 năm 2020. 

* Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 6) Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh uỷ. 

* Đề nghị: - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì chuẩn bị tài liệu phát tại cuộc 

họp, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ 

cuộc họp; 

- Các đại biểu chuẩn bị ý kiến phát biểu, báo cáo tiến độ thực hiện các nội 

dung được phân công theo Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 02/12/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 31/12/2019 của Ban Chỉ 

đạo Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn; 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh,  

- Phòng Quảng trị, Tổng hợp - VPTU, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
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