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TỈNH UỶ HÀ TĨNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 800-GM/TU

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 8 năm 2019

GIẤY MỜI
Nhân Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh và Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu
dương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ
về thăm Hà Tĩnh.
Thành phần: Kính mời:
- Các đại biểu khách mời Trung ương tham dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực
hiện Chỉ thị số 05-TC/TW (có Giấy mời riêng).
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Các đồng chí: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân
dân; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
- Đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh uỷ.
- Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.
- Đại diện Thường trực các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc.
Thời gian: Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 30, ngày 29 tháng 8 năm 2019.
Địa điểm: Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
Đề nghị:
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị đội tiêu binh; Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch chuẩn bị công tác dẫn Lễ và các điều kiện khác đảm bảo phục vụ buổi Lễ.
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin.
- Trang phục của đại biểu: Nam: Áo trắng thắt cà vạt, quần sẫm màu;
Nữ: Áo dài truyền thống.
(Kết thúc Lễ dâng hoa, dâng hương kính mời các đại biểu về dự Hội nghị
sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Mời họp số 796-MH/TU, ngày
21/8/2019 của Tỉnh ủy).
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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