
TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                *                                                 

    Số 970 - MH/TU                                       Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 4 năm 2020 

        HỎA TỐC 

MỜI HỌP 
 

 Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo phương án sàng lọc, lấy mẫu, cách ly 

và xử lý các tổ chức, cá nhân tập trung đông người tại một số giáo xứ trái quy định, 

vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. 

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 9/4/2020  

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

 Thành phần:  Kính mời:  

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 

Công an tỉnh. 

- Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

- Các đồng chí giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị: Y tế, Tư pháp, 

Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Ban Tôn 

giáo tỉnh. 

- Đồng chí Bí thư hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đức Thọ, 

Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà. 

 Đề nghị: - Sở Y tế báo cáo phương án thực hiện các biện pháp đồng bộ sàng 

lọc, lấy mẫu, cách ly những người tham gia tập trung đông người trái quy định tại 

một số giáo xứ trên địa bàn. 

 - Công an tỉnh báo cáo tình hình vụ việc, phương án xử lý vi phạm. 

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

Nơi nhận:     
- Như thành phần mời,      

- Sở Y tế, 

- Công an tỉnh,    

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU, (để bố trí) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                                                        

  

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Thanh Điện 
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