
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 216-GM/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 10 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội 

dung mới của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng; Chỉ thị số 26-

CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, 

ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. 

1. Thời gian: Cả ngày 22/10/2021 (thứ Sáu) 

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (số 21, 

đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh) 

3. Chương trình cụ thể được bố trí như sau: 

* Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Phổ biến, quán triệt các nội 

dung mới của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng.  

Thành phần: Kính mời: 

Cấp tỉnh:  

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy;  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 

- Các đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ 

quan thuộc khối Nội chính cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra 

Tỉnh ủy; Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 

- Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh; Phó thủ trưởng cơ quan An ninh 

điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra; trưởng các phòng trực thuộc Công an tỉnh; 

- Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra, Chánh Thanh tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; trưởng các 

phòng: Ma túy, Trinh sát; 

- Các đồng chí: Viện trưởng, Phó Viện trưởng, trưởng các phòng 

Nghiệp vụ I, II, VII, VIII Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Các đồng chí: Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa các 

Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh;  
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- Các đồng chí: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách 

công tác nội chính, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng 

Tổng hợp (theo dõi công tác nội chính) Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

Cấp huyện:  

Các đồng chí Thường trực các huyện, thành, thị ủy; các đồng chí chủ 

nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (phụ trách công tác nội chính và 

phòng, chống tham nhũng), chánh văn phòng các huyện, thành, thị ủy; chánh 

thanh tra, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, trưởng công an, viện trưởng 

viện kiểm sát, chánh án tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

* Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30  

Quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong 

công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 

09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 

09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các 

cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. 

Thành phần: Kính mời: 

Cấp tỉnh:  

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy;  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;  

- Các đồng chí trong Ban Giám đốc; Phó thủ trưởng cơ quan An ninh 

điều tra, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra; trưởng các phòng: Cảnh 

sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 

nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh; 

- Các đồng chí: Chỉ huy trưởng, Chính ủy, trưởng các phòng: Ma túy, 

Trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Các đồng chí: Viện trưởng, Phó Viện trưởng, trưởng các phòng 

Nghiệp vụ I, II, VII, VIII Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Các đồng chí: Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa các 

Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Các đồng chí: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách 

công tác nội chính, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng 

Tổng hợp (theo dõi công tác nội chính) Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Các đồng chí: Lãnh đạo Ban; trưởng, phó phòng, chuyên viên các 

phòng nghiệp vụ thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy. 
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Cấp huyện:  

Các đồng chí Thường trực các huyện, thành, thị ủy; chủ nhiệm ủy ban 

kiểm tra các huyện, thành, thị ủy; trưởng công an, viện trưởng viện kiểm sát, 

chánh án tòa án nhân dân cấp huyện.  

4. Báo cáo viên: Mời báo cáo viên của Ban Nội chính Trung ương. 

5. Đề nghị: 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy liên hệ, bố trí đón tiếp báo cáo viên Ban Nội 

chính Trung ương, chuẩn bị tài liệu và chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa - Điện ảnh tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 

Hội nghị. 

- Các cơ quan, đơn vị tin mời thành phần thuộc cơ quan, đơn vị; các 

huyện, thành, thị ủy tin mời các thành phần thuộc địa phương, Tỉnh ủy 

không gửi Giấy mời riêng. 

- Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện phá sóng di động 

tại khu vực Hội trường trong thời điểm tổ chức Hội nghị và đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông.  

- Sở Y tế chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch 

Covid-19. 

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

trong sáng ngày 22/10/2021.  

- Các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Ban Nội chính Trung ương,     (báo cáo) 

- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Các huyện, thành, thị ủy, 

- Công an tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Sở Y tế,  

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Thuyên 
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