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          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

        Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

MỜI HỌP 

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về Đề án Xây dựng đội ngũ cán 

bộ các cấp, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nghe báo cáo việc 

thực hiện Thông báo số 677-TB/TU, ngày 20/7/2018 về sắp xếp các tổ chức 

hội quần chúng đặc thù trên địa bàn tỉnh. 

Thành phần: Kính mời: 

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

- Các đồng chí lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính. 

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 19 tháng 3 năm 2020. 

Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 3), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đề nghị: - Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị Đề án Xây dựng đội ngũ cán 

bộ các cấp, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tóm tắt Đề án. 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Dân vận 

Tỉnh ủy chuẩn bị Báo cáo kết quả sắp xếp các tổ chức hội quần chúng đặc thù, 

trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị… 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi tài 

liệu họp cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu trước 

ngày 17/3/2020. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc họp. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời,  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,                                                             

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

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

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 
 

Trần Đình Thuyên 
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