
TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                *                                                 
     Số 29-GM/TU                                           Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 11 năm 2020 
  

GIẤY MỜI 
 

 Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh 

bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai 

họp triển khai nhiệm vụ thời gian tới. 

Thời gian: Từ 07h30, ngày 26 tháng 11 năm 2020 (thứ Năm). 

Địa điểm: Hội trường số 2, tầng 6, Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

 Thành phần: Kính mời:   

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo. 

- Các đồng chí Phó Trưởng ban, bộ phận Thường trực và các thành viên Ban Chỉ 

đạo (theo Quyết định số 22-QĐ/TU, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh. 

 Đề nghị: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị dự thảo Quy chế 

làm việc, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; báo cáo nhu cầu nhà ở, nhà văn hóa 

cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ. 

- Sở Xây dựng báo cáo phương án thiết kế, mô hình nhà ở, nhà văn hóa cộng 

đồng kết hợp tránh bão, lũ. 

- Các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy (thành viên Ban Chỉ đạo) báo cáo 

tình hình, kết quả, nhu cầu xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ 

và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên 

địa bàn, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị. 

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

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

Nơi nhận:            
- Như thành phần mời,   

- Thường trực Tỉnh ủy, (để báo cáo)   

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ,        

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

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

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.                                                                                                        

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thanh Điện 
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