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 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

MỜI HỌP 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị 

quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 

XVIII) về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở trong thời gian tới”.  

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2022 

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

Thành phần: Kính mời:  

* Đại biểu cấp tỉnh: 

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

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

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

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

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

- Các đồng chí giám đốc, thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh: Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Nội vụ, Ngoại vụ, Y tế, Khoa học và 

Công nghệ, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh, Tư pháp, Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bộ đội 

biên phòng tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh. 

* Đại biểu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc: 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh; các đồng chí phó bí thư huyện, thành, 

thị ủy, đảng ủy trực thuộc (Trưởng Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở); 

- Đồng chí Trưởng Ban Dân vận các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. 

Đề nghị: - Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện 

Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trực tiếp báo cáo tại 

Hội nghị. (Tài liệu gửi kèm Giấy mời) 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tin mời thành phần của đơn vị 

mình, Tỉnh ủy không gửi giấy mời riêng. 

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, 

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

- Các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
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