
TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
              *                                                 
    Số 996-MH/TU                                       Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 5 năm 2020 

  

MỜI HỌP 
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong thời gian qua, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; 

dự báo tình hình, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị, đề xuất thời gian tới. 

Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 07/5/2020 (thứ Năm). 

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 Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Các đồng chí giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị: Y tế, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông 

Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông; Báo Hà Tĩnh, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ban Tôn giáo tỉnh. 

- Đồng chí Bí thư các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh. 

Đề nghị: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị báo cáo sơ 

kết công tác phòng, chống dịch Covid-19, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, 

bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị, đề xuất 

trong thời gian tới theo Công văn số 2219-CV/TU, ngày 29/4/2020 của Tỉnh ủy. 

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

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

 

Nơi nhận:     
- Như thành phần mời,      

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

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