
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

               * 

    Số 1145-MH/TU 

 
 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

         Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 8 năm 2020 
 

MỜI HỌP 

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 

- 2025 họp cho ý kiến về dự thảo các văn kiện    n  Đại  ội Đản  bộ  ỉn  

lần thứ XIX. 

 Thành phần: Kính mời: 

- Các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

(Theo Quyế  định số 1108-QĐ/TU, n ày 13/8/2019 và Quyế  định số 1343-

QĐ/TU, n ày 06/4/2020 của Ban Chấp  àn  Đảng bộ tỉnh). 

- Các thành viên Tổ Biên tập chuẩn bị các văn kiện    n  Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo Quyế  định số 1101-QĐ/TU, 

ngày 05/8/2019 của Ban T ường vụ Tỉnh ủy). 

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 31 tháng 8 năm 2020. 

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

Đề nghị:  

- Tổ Biên tập Văn kiện tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo c  n    ị, 

dự thảo Nghị quyế  Đại hội; báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Bộ Chính 

trị theo Thông báo số 154-TB/VPTW của Văn p òn  T un  ươn  Đảng. 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện dự 

thảo C ươn     n   àn  động thực hiện Nghị quyế  Đại hội (lĩn  vực kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an nin , đối ngoại), gửi Văn p òn  Tỉnh ủy trong ngày 

29/8/2020 để tổng hợp. 

- Văn p òn  Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Uỷ ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện dự thảo C ươn     n   àn  động thực hiện 

Nghị quyế  Đại hội (phần côn   ác xây Đảng và hệ thống chính trị); phối hợp 

hoàn thiện dự thảo C ươn     n   àn  động (tổng thể) thực hiện Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XIX. 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm điểm 

của Ban Chấp  àn  Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo tổng hợp ý kiến 

góp ý vào dự thảo các văn kiện    n  Đại hội XIII của Đảng. 
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 Yêu cầu dự thảo các văn bản nói trên tiếp thu nghiêm túc, kỹ lưỡng kết 

luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 154-TB/VPTW, ngày 27/8/2020 của 

Văn p òn  T un  ươn  Đảng; gửi thành phần dự họp trước 10 giờ, ngày 

30/8/2020 để nghiên cứu, tham gia ý kiến tại cuộc họp.  

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

- Báo Hà Tĩn , Đài P á    an  - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa  in. 

 
 

Nơi n ận: 
- T ường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Như   àn  p ần mời,  

- Các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung n ư 

Giấy mời, 

- Báo Hà Tĩn , Đài P á    an  - Truyền hình tỉnh, 

- Lãn  đạo Văn p òn  Tỉnh ủy,                                                             

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

- Lưu Văn p òn  Tỉnh ủy.    

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Thường 
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