
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 
* 

Số 283-GM/TU 

                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   
       

                Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 02 năm 2022 
                                         

 GIẤY MỜI  

Hội nghị đối thoại Thường trực Tỉnh ủy  

với cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ Hội phụ nữ các cấp  

nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3)  
 

 Triển khai các hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, Thường trực 

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại với cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán 

bộ Hội phụ nữ các cấp. 

 1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00, ngày 06/3/2022 (Chủ nhật). 

(Các đại biểu có mặt tại Hội nghị trước 10 phút để ổn định tổ chức) 

 2. Địa điểm:  

 - Điểm cầu tỉnh: Hội trường tầng 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Điểm cầu huyện, thành phố, thị xã: Phòng họp trực tuyến của các huyện, 

thành phố, thị xã. 

 - Điểm cầu cấp xã: Phòng họp trực tuyến cấp xã. 

 3. Thành phần:  

 * Tại điểm cầu tỉnh: Kính mời 

 - Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy (mời Chủ trì). 

 - Các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.  

 - Đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, 

Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh. 

 - Đại diện: Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. 

 - Các đồng chí nữ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng, phó ban, sở, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tin mời). 

- Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh (tại cơ quan chuyên trách và cơ cấu ngành) (giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

tin mời). 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Nữ Doanh nhân tỉnh. 

* Tại điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã: Kính mời: 

- Các đồng chí Thường trực các huyện, thành, thị ủy. 
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- Các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng ban 

Dân vận các huyện, thành, thị ủy. 

- Đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã. 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện: Văn phòng cấp ủy, 

Nội vụ, Giáo  dục, Y tế, Văn hóa - Thông tin,  Công Thương, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch - Tài chính. 

+ Các đồng chí nữ: Ủy viên ban thường vụ huyện, thành, thị ủy; Trưởng, 

Phó ban, phòng, ngành, đoàn thể các huyện, thành phố, thị xã; Ủy viên Ban 

Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, thị xã. 

+ Đại diện: Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp huyện; Câu lạc bộ Doanh nhân nữ 

cấp huyện. 

(Đề nghị Thường trực các huyện, thành, thị ủy tin mời; số lượng đại biểu 

không quá 50 người theo quy định phòng, chống dịch Covid-19); 

* Tại điểm cầu cấp xã: Kính mời: 

+ Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; 

+ Các đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý cấp xã; 

+ Các đồng chí nữ Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; nữ Thôn trưởng, Tổ 

trưởng Tổ dân phố; 

+ Các đồng chí Chi hội trưởng Phụ nữ; 

+ Các đồng chí nữ chủ doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn xã. 

(Đề nghị Thường trực các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo cấp xã tin mời; số 

lượng đại biểu không quá 50 người theo quy định phòng, chống dịch Covid-19); 

4. Nội dung đối thoại 

 Vai trò của phụ nữ, cán bộ nữ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, 

phát triển kinh tế - xã hội; công tác cán bộ nữ. 

 5. Phân công nhiệm vụ 

 (1). Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổng hợp các nội dung kiến nghị, đề xuất có 

liên quan gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trước 

ngày 28/02/2022; tham mưu các nội dung liên quan Hội nghị; tham mưu kinh phí 

phục vụ Hội nghị. 

 (2). Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu nội dung liên quan về công tác xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ nữ để Thường trực Tỉnh ủy trả 

lời các ý kiến tại Hội nghị, gửi Thường trực Tỉnh ủy trước 15h00 ngày 

03/3/2022; cung cấp danh sách các đại biểu nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 
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 (3). Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các nội dung 

liên quan kiến nghị lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội để Thường trực Tỉnh ủy trả 

lời tại Hội nghị, gửi Thường trực Tỉnh ủy trước 15h00 ngày 04/3/2022; chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị nội dung trả lời các kiến nghị liên 

quan đến lĩnh vực tại Hội nghị.  

(4). Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị (hội 

trường, maket, nước uống...); chuẩn bị các nội dung liên quan để Thường trực Tỉnh 

ủy quán triệt tại Hội nghị. 

(5). Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo - Tin học 

tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị liên 

quan kết nối thông suốt, ổn định đường truyền; cử cán bộ kỹ thuật phục vụ Hội nghị 

(dự kiến thời gian chạy thử đường truyền vào lúc 15h00, ngày 05/3/2022). Phối hợp 

với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. 

(6). Thường trực các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo chuẩn bị hội trường, maket 

và các điều kiện đảm bảo yêu cầu phục vụ Hội nghị tại địa phương, đơn vị (maket 

theo mẫu gửi kèm). Thông báo, tin mời thành phần và chịu trách nhiệm về việc tổ 

chức Hội nghị tại đơn vị mình; chỉ đạo trung tâm văn hóa - truyền thông cử phóng 

viên đến dự và đưa tin tại các điểm cầu. 

 (7). Viễn thông Hà Tĩnh kết nối thông suốt, ổn định đường truyền; cử cán bộ 

kỹ thuật phục vụ Hội nghị. 

(8). Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại 

điểm cầu của tỉnh; chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh tổ chức test Covid-19 cho các đại biểu và thành phần liên quan điểm cầu tỉnh từ 

15h30 đến 17h30 ngày 04/3/2022 tại Hội trường tầng 1, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Các địa phương cấp huyện, cấp xã thực hiện việc test Covid-19 cho các đại 

biểu và thành phần liên quan điểm cầu cấp huyện, cấp xã theo quy định. 

(9). Điện lực Hà Tĩnh chỉ đạo ổn định nguồn điện trong toàn tỉnh để đảm bảo 

phục vụ Hội nghị tại các điểm cầu. 

(10). Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự và đưa tin tại điểm 

cầu tỉnh. 

Các thành phần dự họp tại các điểm cầu thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Đảng đoàn TWHLHPN Việt Nam, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ theo GM, 

- Các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

        Trần Đình Thuyên 
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