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MỜI HỌP 

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh Quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; cho ý kiến dự 

thảo Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm 

việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 

 Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 19/4/2022. 

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

Thành phần: Kính mời: 

* Đại biểu Trung ương (Có giấy mời riêng). 

* Đại biểu cấp tỉnh: 

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

 - Các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh 

ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

- Các đồng chí Trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Các đồng chí: Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã.  

 Đề nghị: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

Quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sửa đổi, bổ sung. 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuẩn bị dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 sửa đổi, bổ sung.  

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải 

cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; 

chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

(Đề nghị các đơn vị gửi tài liệu cho đại biểu dự họp trong sáng ngày 

18/4/2022). 

- Các đại biểu dự họp nghiên cứu kỹ các nội dung tài liệu để tham gia thảo 

luận tại Hội nghị hoặc góp ý trực tiếp bằng văn bản.  

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

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời, 

- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

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

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                           

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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