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MỜI HỌP 
 

Để chuẩn bị công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần 

thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức họp triển khai 

nhiệm vụ. 

* Thành phần kính mời:  

- Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

- Các đồng chí Chánh, Phó Văn phòng Tỉnh ủy. Trưởng các phòng thuộc 

Văn phòng Tỉnh ủy.  

- Các đồng chí thành viên các Tổ phục vụ, lễ tân, hội trường, khánh tiết có 

tên trong Thông báo số 1351, 1352, 1353, 1354-TB/TU, ngày 01 tháng 10 năm 

2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Chánh Văn phòng các huyện, thành ủy, thị ủy, Đảng bộ trực thuộc. 

- Giám đốc các khách sạn: Vinpearl, BMC, Eagle. 

Đề nghị: 

- Phòng Quản trị: Báo cáo công tác tham mưu thực hiện các nội dung liên 

quan đến các điều kiện đảm bảo; công tác phục vụ tại các Khách sạn, nơi đại 

biểu ăn, nghỉ và tại Hội trường, nơi diễn ra Đại hội.  

- Phòng Hành chính - Lưu trữ: Báo cáo phương án phát tài liệu cho đại 

biểu Đại hội. 

- Chánh Văn phòng các huyện, thành, thị ủy, Đảng bộ trực thuộc: Báo cáo 

nội dung liên quan đến Đoàn đại biểu của các đơn vị dự Đại hội. 

- Giám đốc các khách sạn: Báo cáo cụ thể công tác chuẩn bị bố trí đón, 

tiếp đại biểu dự Đại hội. 

- Bộ phận Y tế: Báo cáo việc phân công các y, bác sỹ trực tại các khách 

sạn và hội trường; Phương án chuẩn bị thuốc và các trang thiết bị y tế. 

* Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h30’, ngày 05/10/2020. 

* Địa điểm: Hội trường tầng 6, Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, đúng thành phần. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Phòng Quản trị (bố trí), 

- Lưu. 
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