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 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

MỜI HỌP 

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực 

tuyến toàn quốc tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy kết nối đường truyền Hội nghị tại điểm cầu tỉnh như sau: 

Thời gian: Một buổi, từ 8h00’ - 11h30’,  ngày 08 tháng 6 năm 2022 (Thứ tư).  

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

Địa điểm, thành phần: 

* Tại điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh  

Kính mời: 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy (Mời chủ trì). 

- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Mời đồng chủ trì). 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.  

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.  

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh: Ngoại vụ, Tư pháp, Kế hoạch 

và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền 

thông, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy 

khối các cơ quan và doanh nghiệp, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình.  

- Các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy công tác tại các ban, sở, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh (Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tin mời). 

- Các đồng chí Lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó phòng liên quan Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy. 

* Điểm cầu tại các huyện có tuyến biên giới trên đất liền: Hương Sơn, 

Hương Khê, Vũ Quang: 

Kính mời: 

- Đại diện: Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (Mời 

chủ trì). 

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện. 

- Các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy công tác tại huyện và Báo cáo viên 

Huyện ủy (do Huyện ủy tin mời) 
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- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách tuyên huấn các Đồn Biên phòng 

tuyến biên giới (do Huyện ủy tin mời). 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể của các xã biên giới (do Huyện ủy tin mời). 

Đề nghị: 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp tài liệu qua hệ thống văn bản điện tử 

(nếu có); tổng hợp danh sách đại biểu báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Thường trực Tỉnh ủy. 

  2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí các điều kiện phục vụ Hội nghị 

tại điểm cầu tỉnh (Hội trường, Maket, nước uống…); 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 k  thuật phục vụ Hội Nghị. Dự kiến thời gian 

chạy thử đường truyền vào lúc 14h00, ngày 07/6/2022, (Liên hệ đ/c Nguyễn 

Quang Huy, SĐT: 0947.863.368, Tổng Công ty Bưu chính viễn thông; đ/c Hoàng 

Anh Huy, SĐT: 0912.988.479 Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương; đ/c Đặng 

Văn Hùng, SĐT: 0913.294.787, cán bộ kĩ thuật Viễn Thông Hà Tĩnh). 

3. Thường trực các huyện ủy (Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang) chỉ đạo 

chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị tại địa phương. Báo cáo số 

lượng điểm cầu, đại biểu về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 15h, ngày 07/6/2022 

(qua đ/c Đặng Thị Giang, SĐT-Zalo: 0948599899); chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông cử phóng viên dự và đưa tin. 

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

cử cán bộ k  thuật phục vụ Hội nghị. 

5. 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 ủy: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, 

- Viễn thông 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 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Cường 

 


		phamhungcuong@hatinh.dcs.vn
	2022-06-06T10:46:28+0700


		tu@hatinh.dcs.vn
	2022-06-06T10:55:14+0700




