
 

 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 768- MH/TU 

                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                                                      

               Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 7 năm 2019 
 

 

MỜI HỌP 
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác nội chính, cải 

cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

 Thời gian: 01 buổi, bắt đầu 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 năm 2019. 

 Địa điểm: Hội trường số 1 (tầng 2), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

Thành phần: Kính mời 

*Đại biểu Trung ương (Có giấy mời riêng). 

* Đại biểu cấp tỉnh: 

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

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

dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh. 

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

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Ban pháp chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

- Thủ trưởng các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Cục Hải quan; Cục Thuế, 

Chi cục Kiểm lâm, Cục Quản lý thị trường; Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư 

tỉnh. 

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Thủ trưởng 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. 

- Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Nội vụ, Thông 

tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; Ban Quản 

lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh, các ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình trực thuộc tỉnh: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Dân dụng và Công nghiệp. 

- Đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, các chi 

nhánh ngân hàng tại Hà Tĩnh: Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Ngoại 

Thương, Ngân hàng Công Thương. 
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* Cấp huyện: Đồng chí Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng các 

huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Thủ trưởng các đơn vị: Công an, Ban 

Chỉ huy Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Thi 

hành án dân sự cấp huyện.   

 - Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

Đề nghị:  

- Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung tài liệu và điều kiện đảm bảo 

phục vụ Hội nghị;  

- Các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh tin mời các thành phần thuộc đơn vị mình và chuẩn bị ý kiến phát biểu 

tại Hội nghị; 

- 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 Nội chính Tỉnh ủy, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh, 

- Phòng Tổng hợp, Quản trị VPTU, (bố trí) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                  

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Trần Đình Thuyên 

 

 

 

 


		tu@hatinh.dcs.vn
	2019-07-10T16:53:16+0700




