
TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                *                                                 

    Số 937-MH/TU                                   Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2020 
 

 

MỜI HỌP 
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh để 

quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 

28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phát động phong trào thi đua 

cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai một số nhiệm vụ 

trọng tâm thời gian tới.  

Thành phần: Kính mời: 

* Đại biểu Trung ương (có Giấy mời riêng) 

* Đại biểu cấp tỉnh: 

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

- Các đồng chí: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường 

Chính trị Trần Phú, Báo Hà Tĩnh. 

- Các đồng chí giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh 

và tương đương; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đồng chí 

Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.  

- Giám đốc các chi nhánh ngân hàng: Chính sách xã hội, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Công Thương, Đầu tư và Phát triển, Ngoại thương, 

Phát triển. 

- Các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy. 

* Đại biểu cấp huyện: 

- Các đồng chí bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; chủ 

tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

- Các đồng chí chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, chỉ huy trưởngban chỉ 

huy quân sự, trưởng công an các huyện, thành phố, thị xã. 

* Đại biểu cấp xã: Đồng chí bí thư đảng ủy; đồng chí chủ tịch ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn. 
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Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 04 tháng 3 năm 2020. 

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (Số 21, đường Phan 

Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh). 

Đề nghị: 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng Chương 

trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, phân công lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh quán triệt tại Hội nghị. 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; Công 

văn số 2044-CV/TU, ngày 19/02/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo đại hội Đảng các cấp. 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền, 

thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, phân công lãnh đạo quán triệt tại Hội nghị. 

- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung 

hưởng ứng phong trào thi đua, phân công lãnh đạo quán triệt tại Hội nghị. 

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU.  

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, sở, ngành, đoàn 

thể cấp tỉnh và các đơn vị tin mời các thành phần thuộc địa phương, đơn vị 

mình. (Tỉnh ủy không gửi Giấy mời riêng). Các huyện, thành, thị ủy bố trí cho 

đại biểu đi xe chung. 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh chủ trì chuẩn bị hội trường, ma két và 

các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Văn hóa 

- Điện ảnh tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

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

 - Căn cứ thành phần triệu tập, các địa phương, đơn vị lập danh sách đại 

biểu tham dự gửi về Văn phòng Tỉnh ủy (và địa chỉ mail: 

nguyenthianthanh@hatinh.dcs.vn) trong ngày 03/3/2020 để tổng hợp, báo cáo 

Thường trực Tỉnh uỷ. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Các cơ quan, đơn vị được giao  

  chuẩn bị nội dung tại Hội nghị,  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh,  

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (bố trí), 

- 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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