
 

 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 944-MH/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 3 năm 2020 

MỜI HỌP 

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để rút 

kinh nghiệm qua công tác tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp xã và triển khai 

một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 

 Thời gian: Từ 7 giờ 30, ngày 17 tháng 3 năm 2020.  

 Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến (tầng 6), Nhà làm việc Văn 

phòng Tỉnh ủy và điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã (đề nghị đại biểu 

đến các phòng họp trực tuyến trước 10 phút để ổn định). 

 Thành phần: Kính mời: 

 Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến (tầng 6) Tỉnh ủy: Kính mời: 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 - Đại diện lãnh đạo: các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy. 

 - Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy: Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

       - Các đồng chí phó trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa phương, cơ sở.  

- Các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh; phụ trách công tác tổ chức của các đảng ủy: Quân sự tỉnh 

Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 Tại điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã: 

 - Các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, Chánh Văn 

phòng các huyện, thành, thị ủy. 

 - Các đồng chí bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn. 

 Đề nghị: 

 - Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban 

Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng báo cáo đánh giá công tác chuẩn bị 

và tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở theo Công văn số 2097-CV/TU, 

ngày 12/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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 - Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 

(Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh), Viễn thông Hà Tĩnh bố trí 

lắp đặt thiết bị tại phòng họp trực tuyến tầng 6 Tỉnh ủy; kết nối đường 

truyền thông suốt, ổn định; cử cán bộ kỹ thuật phục vụ Hội nghị. Phối hợp 

với các huyện, thành, thị ủy kết nối đường truyền trực tuyến vào lúc 15 giờ 

ngày 16/3/2020 và 6 giờ ngày 17/3/2020. 

- Văn phòng cấp ủy các huyện, thành, thị ủy phối hợp với Văn phòng 

HĐND, UBND cùng cấp, Viễn thông, Điện lực các địa phương cử cán bộ 

phối hợp chuẩn bị các điều kiện đảm bảo và thường xuyện trực để phục vụ 

Hội nghị (gửi kèm theo Maket Hội nghị). 

 - Thường trực các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo mời thành phần của địa 

phương (Tỉnh ủy không gửi giấy mời riêng), báo cáo danh sách dự và chủ trì 

Hội nghị về Văn phòng Tỉnh ủy qua email duongthithutrang@hatinh.dcs.vn; 

chỉ đạo chuẩn bị hội trường trực tuyến đảm bảo yêu cầu phục vụ Hội nghị. 

 - Điện lực Hà Tĩnh chỉ đạo ổn định nguồn điện để đảm bảo phục vụ 

Hội nghị tại các điểm cầu. 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và 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, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Viễn thông Hà Tĩnh, Điện lực Hà Tĩnh, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT và TH tỉnh, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị, Cơ yếu - CNTT, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                           

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Thường 
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