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Hà Tĩnh, ngày 13  tháng 5 năm 2019 

GIẤY MỜI 

 Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ 

Báo công với Bác Hồ. 

 Thành phần: Kính mời: 

 - Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

 - Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy; nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nghỉ hưu trên địa 

bàn thành phố Hà Tĩnh. 

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

 - Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp 

tỉnh.  

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

nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Tĩnh. 

 - Đại diện các đơn vị tài trợ thiết kế, thi công Khu lưu niệm (giao Ban Quản 

lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tin mời). 

 Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ, ngày 15 tháng 5 năm 2019. 

 Địa điểm: Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh 

 Đề nghị: - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban 

Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chuẩn 

bị tốt các nhiệm vụ đã được Thường trực Tỉnh ủy phân công. 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị vòng hoa và các điều kiện cần 

thiết để thực hiện Lễ Báo công; vòng hoa có nội dung: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh - Kính dâng. 

 - Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe đưa đón các đồng chí nguyên Thường trực 

Tỉnh ủy nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 

 - 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), 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các phòng: QT; TH - VPTU (bố trí) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                           

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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