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  Số 18-KH/TU 

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                  Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã 

nghỉ hưu trên địa bàn nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 
 

 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt các đồng chí 

nguyên cán bộ cốt cán tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn nhân kỷ niệm 

91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và 

Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, gồm các nội dung sau: 

1. Nội dung, yêu cầu 

- Báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Thông báo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ tỉnh. 

- Tổ chức gặp mặt đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.  

2. Thành phần 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Các đồng chí nguyên: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Chủ tịch và Phó Chủ tịch: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó 

trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các đồng chí sỹ quan cấp tướng đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; 

- Các đồng chí nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

trưởng, phó các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các đồng chí nguyên: Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy 

trực thuộc; chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. 

3. Thời gian, địa điểm 

* Thời gian: B t   u t  14 gi  30, ngày 04/02/2021 (nhằm ngày 23/12 âm 

lịch), Có giấy mời cụ thể sau 

* Địa điểm: Hội trư ng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4  Phân c ng nhiệm v  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Lập danh sách đại biểu nêu tại Mục 2, dự trù kinh 

phí, quà tặng; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị các đi u kiện phục 

vụ buổi gặp mặt, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
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 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chuẩn bị Báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gửi Thường trực Tỉnh ủy trong ngày 

03/02/2021. 

- Văn phòng Tỉnh ủy: Chuẩn bị Báo cáo tóm t t tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ chính trị năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 của Đảng 

bộ tỉnh. Đưa đón các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và 

các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng các ban Đảng, 

Chủ nhiệm Ủy ban  iểm tra Tỉnh ủy nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Phối hợp 

với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị giấy mời, gửi giấy mời, đón tiếp đại biểu. 

- Văn phòng Đoàn  ại biểu Quốc hội và Hội  ồng nhân dân tỉnh: Đưa đón 

các đồng chí nguyên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Phó trưởng 

đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.  

 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Đưa đón các đồng chí nguyên lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị các đi u kiện 

đảm bảo phục vụ buổi gặp mặt. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đưa đón các đồng chí nguyên Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đồng chí Sỹ 

quan cấp tướng thuộc lực lượng đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. 

- Công an  tỉnh: Đưa đón các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy - Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Sỹ quan cấp tướng thuộc lực lượng đã 

nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. 

- Bộ Chỉ huy Bộ  ội Biên phòng tỉnh: Đưa đón các đồng chí Sỹ quan cấp 

tướng thuộc lực lượng đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Đưa đón các đồng chí nguyên Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

- Các sở, ban, ngành,  oàn thể cấp tỉnh: Tin mời các đại biểu nguyên lãnh 

đạo đơn vị mình dự gặp mặt. 

- Các huyện, thành, thị uỷ,  ảng uỷ trực thuộc: Tin mời, đưa đón các đại 

biểu thuộc địa phương, đơn vị mình dự gặp mặt. 

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

tin buổi gặp mặt. 

 êu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội 

dung trên. 
 

Nơi nhận: 
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Các ban Đảng, Ủy ban  iểm tra, VP Tỉnh uỷ, 

- Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ, 

- Các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, 

  - Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truy n hình tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
  

(Đã ký) 
                

 

Trần Đình Thuyên 

 


		tu@hatinh.dcs.vn
	2021-01-25T15:18:38+0700




