
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 264-KH/TU 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hà Tĩnh,  ngày 04 tháng 9 năm 2020 

                

 KẾ HOẠCH 

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác  

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 

----- 
 

Từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 9 năm 2020, đồng chí Nguyễn Phương Nga, 

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đoàn 

công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.  

Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn được bố trí như sau: 

I. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG 

1. Ngày 06/9/2020 (Chủ nhật):  

* 12 giờ 00: Đón và mời Đoàn ăn trưa tại khách sạn BMC, Thành phố Hà Tĩnh. 

Kính mời: Đại diện lãnh đạo: Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 

tỉnh đón và ăn trưa cùng Đoàn. 

* 14 giờ 30: Đoàn đi dâng hương tại Khu Di tích Thanh niên xung phong 

Ngã ba Đồng Lộc. 

Kính mời: Đại diện lãnh đạo: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại 

vụ dẫn Đoàn. 

* 16 giờ 30: Đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh tại Phòng họp số 2 (tầng 3), 

Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

Kính mời: - Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư 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;  

- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở 

Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính. 

* 18 giờ 00: Đoàn ăn tối tại khách sạn BMC. 

Kính mời: Các đồng chí dự họp ăn tối cùng Đoàn. 

2. Ngày 07/9/2020 (thứ Hai) 

* 7 giờ 30: Đoàn ăn sáng tại khách sạn BMC. 

Kính mời: 

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

tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;  
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- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở 

Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. 

* 8 giờ 30: Đoàn làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. 

* 9 giờ 30: Đoàn đi tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh. 

Kính mời: Đại diện lãnh đạo: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại 

vụ dẫn Đoàn. 

* 11 giờ 30: Đoàn ăn trưa tại khách sạn BMC và tiễn Đoàn.  

Kính mời: Đại diện lãnh đạo: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ. 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Tĩnh: Liên hệ thông báo chương 

trình, kế hoạch với Đoàn; bố trí ăn, nghỉ, quà tặng; phối hợp với Văn phòng Tỉnh 

ủy chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc làm việc của Đoàn vào chiều ngày 

06/9/2020 và sáng ngày 07/9/2020; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Đoàn 

trong thời gian Đoàn ở Hà Tĩnh. 

2. Văn phòng Tỉnh ủy: Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà 

Tĩnh chuẩn bị các nội dung và điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc làm việc của Đoàn 

với lãnh đạo tỉnh chiều ngày 06/9/2020. 

3. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đón tiếp 

và làm việc với Đoàn; bố trí phương tiện đi lại cho lãnh đạo Liên hiệp. 

4. Tỉnh Đoàn: Chỉ đạo Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn dâng hương, hoa vào chiều ngày 06/9/2020. 

5. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: Cử phóng viên dự và 

đưa tin buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh chiều ngày 06/9/2020. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan 

triển khai thực hiện. 

 

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

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các đơn vị, cá nhân có liên quan theo Kế hoạch, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,  

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, 

- Sở Ngoại vụ, 

- Phòng Tổng hợp, Quản trị VPTU, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

Nguyễn Trọng Thường 
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