
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 
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 Số 269-GM/TU 

                   

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 01 năm 2022 

 
 

GIẤY MỜI 
 

 Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu 

nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 

- 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.  

Thành phần: Trân trọng kính mời 

* Đại biểu cấp tỉnh:  

- Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.  

- Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Văn 

hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh; 

Hội Nhà báo tỉnh; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

*  Đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu (có Giấy 

mời riêng)  

- Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân và các trí 

thức tiêu biểu. 

  - Nghệ nhân nhân dân và các nghệ nhân ưu tú tiêu biểu; nghệ sỹ ưu tú và 

các văn nghệ sỹ tiêu biểu.   

- Lãnh đạo: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đại diện 

lãnh đạo Tạp chí Hồng Lĩnh, Tạp chí Khoa học; nhà báo tiêu biểu của Báo Hà 

Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và một số nhà báo thuộc Văn phòng 

đại diện và phóng viên thường trú của các báo Trung ương, tỉnh bạn hoạt động 

trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 21 tháng 01 năm 2022. 

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

             (số 06 - đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh).      



 Đề nghị:   

- Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại 

Thông báo số 218-TB/TU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung tài liệu và gửi các đại biểu; 

chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa 

học - Kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ - thuật tỉnh gửi Giấy mời cho 

các thành phần theo Thông báo số 218-TB/TU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy; chủ trì chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức Hội nghị.  

- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị các 

điều kiện đảm bảo để tổ chức Hội nghị. 

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

- Các đại biểu tham gia Hội nghị phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 test 

nhanh có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm; 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình 

diễn ra Hội nghị (tỉnh sẽ tổ chức test nhanh SARS-CoV-2 cho các đại biểu và các 

thành phần liên quan theo Công văn số 780-CV/TU, ngày 18/01/2022 của Tỉnh ủy). 

   
          Lưu ý: Giấy mời này thay thế Giấy mời số 268-GM/TU, ngày 18/01/2022).  

 
    

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 

- Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh,  

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU (phối hợp bố trí), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

   T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Trần Đình Thuyên 
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