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Số 332-MH/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
                          Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 6 năm 2022 

MỜI HỌP 

 Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình 

hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác 

xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương 

hướng, nhiệm vụ thời gian tới.  

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 11/6/2022 (thứ Bảy) 

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

 Thành phần: Kính mời: 

 - Các đồng chí trong Đoàn công tác của Trung ương. 

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

- Các đồng chí: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

 - Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công 

Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngoại vụ, 

Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban 

Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.  

 - Các đồng chí: Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh.  

 Đề nghị: - Các đại biểu tỉnh tham dự làm việc, phóng viên Báo, Đài và các 

thành phần phục vụ cuộc làm việc thực hiện test nhanh Covid-19 từ 15h00 đến 

17h30, ngày 10/6/2022 tại Tầng 2, Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.  

- Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

chuẩn bị tài liệu, báo cáo, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc làm việc. 

 - Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo ổn định đường điện trong ngày 11/6/2022 để 

phục vụ buổi làm việc (Có phương án dự phòng nếu xảy ra sự cố). 

 - Sở Y tế tổ chức test nhanh cho các thành phần của tỉnh dự làm việc theo 

thời gian, địa điểm nêu trên; cử tổ phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức 

khỏe trực tại Văn phòng Tỉnh ủy trong thời gian làm việc. 

 - Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Hà Tĩnh, Báo Hà 

Tĩnh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự làm việc, đưa tin. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Sở Y tế, Điện lực Hà Tĩnh, 

- Báo Nhân dân, Thông tấn xã VN thường trú tại HT, 

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

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, (bố trí) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                         

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Nguyễn Như Dũng      
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