
TỈNH ỦY HÀ TĨNH  

        * 

     Số 902-GM/TU 

                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
                  Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 01 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 
 

Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh tổ chức Lễ Mít tinh 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).  

Thành phần: Kính mời: 

- Đại biểu Trung ương (Có Giấy mời riêng). 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

- Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua 

các thời kỳ (Có Giấy mời riêng). 

- Các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh 

ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy. 

- Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và 

tương đương. 

- Các đồng chí thường trực cấp ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy 

ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã; 

trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban tổ chức, chánh văn phòng các huyện, thành, thị 

ủy, đảng ủy trực thuộc. 

- Đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng 

Lực lượng vũ trang nhân dân (Có Giấy mời riêng). 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Tỉnh đoàn: Mỗi đơn vị chọn cử 50 chiến sỹ, đoàn viên tiêu biểu tham dự Lễ 

kỷ niệm. 

Thời gian:                      8     00, ngày 01/02/2020 (Thứ Bảy) 

Địa điểm: Tr n   âm Văn hóa - Đ ện ảnh  ỉnh (Số 21   ư n  Phan Đình 

Phùn    hành phố Hà Tĩnh). 

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

tại Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 31/12/2019 của Ban Chỉ đạo Kỷ niệm các ngày 

lễ lớn.  
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- Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh, đề nghị các đại biểu đến trước 15 phút để ổn định chỗ ngồi. 

- Trang phục: Nam: Com lê, thắt caravat; Nữ: Áo dài truyền thống; Lực 

lượng vũ trang: Mặc trang phục theo quy định của ngành; Đoàn thanh niên: Áo 

thanh niên Việt Nam. 

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

  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan theo Kế hoạch  

số 01-KH/BCĐ, ngày 31/12/2019 của Ban Chỉ đạo  

tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, 

  - Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

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

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký)  

 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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