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MỜI HỌP 
 

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ 

năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe cán bộ Trung ương; dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh, thành phố.  

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 13 giờ 30, ngày 19/02/2020 (Thứ tư). 

(Đề nghị các đại biểu có mặt trước giờ khai mạc Hội nghị 10 phút) 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến (Tầng 6), Văn phòng Tỉnh ủy. 

Thành phần: Kính mời: 

- Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (Kính mời chủ trì). 

- Đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế. 

- Các đồng chí thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Theo 

Quyết định số 1115-QĐ/TU, ngày 16/8/2019 gửi kèm theo). 

- Các đồng chí cán bộ Phòng khám Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 

- Các đồng chí: Bí thư cấp ủy, trưởng ban tổ chức các huyện, thành, thị ủy; 

giám đốc bệnh viện các huyện, thành phố, thị xã. 

 Đề nghị: 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì chuẩn bị các nội dung báo cáo về cơ cấu tổ 

chức, hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2020, các kiến nghị, đề xuất (nếu có). Lưu ý nêu rõ lý do chưa sắp xếp, 

sáp nhập Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 

- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Viễn thông tỉnh chuẩn bị đường truyền, các 

điều kiện đảm bảo Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh (vào lúc 08h30, ngày 19/02/2020 

kiểm tra đường truyền tại các điểm cầu). 

- 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) 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

- Viễn thông tỉnh, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

  

 

Nguyễn Thanh Điện 
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