
TỈNH ỦY HÀ TĨNH                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                  *                                                 
        Số 61-MH/TU                                      Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 01 năm 2021 

MỜI HỌP 
 

Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ, kết quả xử lý một số vụ việc 

thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vụ việc khiếu kiện, khiếu 

nại tồn đọng và giao ban tuần. 

 Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 18 tháng 01 năm 2021. 

 Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tầng 3), Nhà làm việc 

Văn phòng Tỉnh ủy. 

Chương trình cụ thể được bố trí như sau: 

* Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 00: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến 

độ, kết quả xử lý một số vụ việc thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại tồn đọng. 

Kính mời:  

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội 

chính Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Lê Khắc Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám 

đốc Công an tỉnh. 

- Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

- Các đồng chí: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh 

(phụ trách lĩnh vực). 

  - Các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.  

  - Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.  

* Từ 10 giờ 00  - 11 giờ 00: Thường trực Tỉnh ủy giao ban triển khai một 

số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.  

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

- Các đồng chí: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy. 

 * Từ 11 giờ 00: Thường trực Tỉnh ủy giao ban nội bộ. 

Kính mời: 

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

- Các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 
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  Đề nghị: - Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo tiến độ, kết quả xử lý một số vụ việc thuộc 

thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại 

tồn đọng (gửi các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trước 15 giờ, ngày 

17/01/2021). 

 - Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổng hợp các nội dung trình giao ban Thường trực Tỉnh ủy và chuẩn bị 

các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc họp.  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tổ 

chức, cán bộ. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo tình hình kinh tế - 

xã hội, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm báo cáo giao ban Thường 

trực Tỉnh ủy. 

 

Nơi nhận:                   
- Như thành phần mời,           

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các phòng thuộc VPTU, (để bố trí) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                                                        

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

      CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                  (Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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