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TỈNH UỶ HÀ TĨNH
*
Số 789-MH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 8 năm 2019

MỜI HỌP
Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ
kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thành phần: Kính mời:
* Đại biểu cấp tỉnh
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
- Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Ủy
viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Trưởng, phó các ban, sở, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy;
- Các đồng chí trưởng, phó phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
* Đại biểu cấp huyện
- Các đồng chí thường trực cấp ủy, trưởng, phó ban tuyên giáo các huyện,
thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các
huyện, thành phố, thị xã.
(Trừ các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa
XVII theo Giấy mời số 494/GM-HĐND, ngày 14/8/2019 của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh).
Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 20 tháng 8 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 2, Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.
Đề nghị: - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị.
- Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Viễn thông Hà Tĩnh chuẩn bị
hội trường, lắp đặt đường truyền, thiết bị và các điều kiện đảm bảo phục vụ
Hội nghị.
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban, sở, ngành, đoàn
thể cấp tỉnh thông báo mời các thành phần thuộc đơn vị mình (Tỉnh ủy không
gửi giấy mời riêng).
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Viễn Thông Hà Tĩnh
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Phòng Quản trị VPTU; (bố trí)
- Lưu.
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