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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 10 năm 2020 

MỜI HỌP 

 Tiểu ban Tổ chức Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX. 

 Thành phần: Kính mời: 

 - Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - 

Trưởng Tiểu ban. 

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

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng Tiểu 

ban. 

 - Một số thành viên Tiểu ban Tổ chức Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX và các đại biểu liên quan (danh sách kèm theo). 

 Thời gian: Từ 07 giờ 00, ngày 07 tháng 10 năm 2020. 

 Địa điểm: Phòng họp trực tuyến  (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh 

ủy. 

 Đề nghị: - Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện các 

nội dung được giao tại Thông báo số 04-TB/TBPV, ngày 31/8/2020 của 

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. 

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông 

thôn mới tỉnh báo cáo phương án trưng bày các sản phẩm OCOP tại Trung 

tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trong những ngày diễn ra Đại hội. 

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

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời,   

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị, (bố trí) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                           

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 
 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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