
TỈNH ỦY HÀ TĨNH                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                *                                                 
     Số 926-MH/TU                                  Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 02 năm 2020 
 

  MỜI HỌP 
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TU, 

ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án về nâng cao hiệu quả công tác 

tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới và hướng dẫn “Sổ tay công tác tôn giáo”. 

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 21/02/2020. 

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

Thành phần: Kính mời:  

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

Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (mời chủ trì). 

- Các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. 

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (theo Quyết 

định số 901-QĐ/TU, ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

- Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh: Hội Nông dân, Liên đoàn Lao 

động, Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Tổ trưởng, tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. 

- Cấp huyện: Đại diện Thường trực cấp ủy, đại diện lãnh đạo ủy ban nhân 

dân, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện (đề nghị ban 

thường vụ huyện, thành, thị ủy tin mời). 

Đề nghị: - Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung tài liệu, trực tiếp triển 

khai Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn “Sổ tay 

công tác tôn giáo”. 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp triển khai Đề án về nâng cao 

hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở Hà Tĩnh trong tình hình mới ban hành kèm 

theo Quyết định số 261/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

quy định về chế độ chính sách đặc thù đối với người làm công tác tôn giáo theo 

Quyết định số 249/2019/QĐ-UBND, ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời,  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,       

- Phòng Quản trị  VPTU (để bố trí),  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                                                            

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Trần Đình Thuyên 
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