
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 317-MH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 5 năm 2022 

MỜI HỌP 

Thực hiện Công văn số 2947-CV/BTGTW, ngày 13/5/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết nối đường truyền Hội nghị giao ban 

trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 14h00, ngày 19 tháng 5 năm 2022. 

(Đề nghị các đại biểu có mặt trước 10 phút để ổn định tổ chức) 

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thành phần: Kính mời: 

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy (Mời chủ trì Hội nghị). 

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

- Đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Trường Chính trị Trần Phú, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. 

- Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh. 

- Đại diện: Thường trực cấp ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và cán bộ phụ 

trách tham mưu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các huyện, thành, thị ủy, 

đảng ủy trực thuộc. 

Đề nghị: 

1. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị tại 

điểm cầu tỉnh (Hội trường, Maket, nước uống…). 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị, cung cấp qua 

hệ thống văn bản điện tử; chuẩn bị nội dung phát biểu cho Thường trực Tỉnh ủy tại 

Hội nghị; theo dõi, tổng hợp danh sách đại biểu tham gia Hội nghị để báo cáo Ban 

Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị.  

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

phối hợp với Viễn thông tỉnh 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 
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đường truyền vào lúc 14h00, ngày 18/5/2022, (Liên hệ Tổng Công ty dịch vụ viễn 

thông qua đồng chí Nguyễn Quang Huy, số điện thoại: 0947.863.368; đồng chí 

Hoàng Anh Huy, số điện thoại: 080.445.803, 0912.988.479). Phối hợp với Văn 

phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị 

tại điểm cầu tỉnh. 

4. Viễn thông Hà Tĩnh đảm bảo kết nối thông suốt, ổn định đường truyền; cử 

cán bộ kỹ thuật phục vụ Hội nghị. 

5. Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo ổn định nguồn điện để phục vụ Hội nghị. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo), 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Viễn thông Hà Tĩnh, Điện lực Hà Tĩnh,  

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh, 

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

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Dũng 
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