
 

 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 893-GM/TU 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 
 

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ 

nhân, nhà báo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và mừng Đảng, mừng Xuân 2020. 

Thành phần: Kính mời: 

* Đại biểu cấp tỉnh:  

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

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

tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy; 

- Đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh; đồng chí Phó Trưởng Đoàn Phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Các 

ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Thông tin - Truyền 

thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Khoa học và 

Công nghệ; Trường Chính trị Trần Phú; Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật; 

Hội Nhà báo; Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh; 

- Trưởng các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng phòng Thông 

tin - Báo chí và Xuất bản, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông; đại 

diện lãnh đạo Phòng PA03-Công an tỉnh. 

* Đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu (có giấy 

mời riêng): 

- Các nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ; 

Chi hội trưởng các chi hội: Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Tĩnh, Văn nghệ dân 

gian, Nhạc sĩ, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh; 05 văn nghệ sỹ tiêu biểu và 05 nghệ nhân tiêu 

biểu đang sinh sống và công tác trên địa bàn tỉnh; 

- Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, Trưởng các phòng, ban chuyên môn 

của Báo Hà Tĩnh; Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng các phòng, ban chuyên 
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môn của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Các nhà báo, phóng viên đạt Giải Báo 

chí quốc gia năm 2019, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39; 

- Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các tạp chí: Thông tin - Tư tưởng, Khoa 

học, Hồng Lĩnh, Văn hóa; Đặc san Hà Tĩnh - Người làm báo; đại diện lãnh đạo: 

Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân 

tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Trưởng Văn phòng đại diện một số cơ quan báo chí tiêu biểu của Trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

* Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 15 tháng 01 năm 2020.   

* Địa điểm: Hội trường số 1 (tầng 2), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.  

* Đề nghị: Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo phân công 

tại Thông báo số 1049-TB/TU, ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.   

  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (để báo cáo) 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 

- Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh,  

- Phòng Quản trị VPTU (để bố trí), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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