
 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

               * 
      Số 67-GM/TU 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
   Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 02 năm 2021 

 
 
 

GIẤY MỜI  
 

 
 

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và 

tặng quà cho một số đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021.  

Thời gian: Ngày 04 tháng 02 năm 2021.  

Chương trình cụ thể được bố trí như sau: 

* Lúc 06 giờ 30: Các thành phần trong Đoàn công tác có mặt tại Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh và xuất phát đi kiểm tra công tác trực sẵn sàng 

chiến đấu, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Phân đội Đảo Sơn Dương. 

* Từ 14 giờ 30: Đoàn kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tặng 

quà cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Hải đội 2, Ban Chỉ huy Biên phòng 

Cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Đồn Công an Khu Kinh tế Vũng Áng, Đồn 

Biên phòng 176, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Kỳ Anh, Công an Thị xã 

Kỳ Anh.  

Thành phần: Kính mời: 

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

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

đốc Công an tỉnh. 

- Đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

- Đồng chí Võ Tiến Nghị, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Đại diện: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Thị ủy Kỳ Anh. 

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chi nhánh Hà Tĩnh II (mời tham gia tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Phân 

đội Đảo Sơn Dương). 
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Đề nghị:  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Bố trí phương tiện (tàu, xuồng, áo 

phao…) phục vụ Đoàn công tác và các thành phần tham gia ra Đảo Sơn 

Dương và trở về đất liền bảo đảm an toàn; bố trí ăn trưa cho Đoàn công 

tác. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, 

bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón xuân; chuẩn bị quà để Lãnh đạo 

tỉnh tặng cán bộ, chiến sĩ trên Đảo Sơn Dương, Ban Chỉ huy Quân sự Thị 

xã Kỳ Anh. 

- Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc bố trí và chuẩn bị quà để 

Lãnh đạo tỉnh tặng Đồn Công an Khu Kinh tế Vũng Áng và Công an thị 

xã Kỳ Anh. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc bố 

trí và chuẩn bị quà để Lãnh đạo tỉnh tặng Hải đội 2, Ban Chỉ huy Biên 

phòng Cảng Vũng Áng - Sơn Dương và Đồn Biên phòng 176. 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị hộp quà tặng (bao gồm: Bánh, kẹo, 

trà…) có ghi dòng chữ “Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh - Chúc mừng năm mới”. 

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 
bố trí xe đưa đón đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, nguyên Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh; đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Các đơn vị còn lại chủ động bố trí xe ô tô phục vụ lãnh đạo đơn vị. 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên 

đưa tin (liên hệ đi xe của Văn phòng Tỉnh ủy). 
 

Nơi nhận:                                           
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

- Công an tỉnh, 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các phòng thuộc VPTU, (phối hợp bố trí) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                    (Đã ký) 

 
 

 

Nguyễn Trọng Thường 
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