
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

                * 

    Số 995-MH/TU 

 
 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

        Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 4 năm 2020 
 

MỜI HỌP 

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng 

kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, 

phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 

2020 - 2025 và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ. 

 Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 05 tháng 5 năm 2020. 

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

Thành phần: Kính mời:  

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

- Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đề nghị: - Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung về công tác cán bộ và 

dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, gửi các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy trong ngày 04/5/2020 để nghiên cứu, góp ý tại cuộc họp (Lưu ý: Tài liệu 

bảo quản theo chế độ “Tuyệt mật” và “Thu hồi” sau cuộc họp). 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ buổi làm việc. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Như thành phần mời,  
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,                                                             
- Các phòng: Quản trị, Tổng hợp - VPTU, (bố trí)  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Thường 
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