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                *  

      Số 847-MH/TU                   

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

 

MỜI HỌP 
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của 

Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TW, 

ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị 

quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, 

chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định 

số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong 

công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và một số nghị quyết, kết luận 

của Trung ương, của tỉnh mới ban hành. 

Thành phần: Kính mời:  

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

- Lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh;  

- Các đồng chí phó chỉ huy trưởng, chính ủy, phó chính ủy các đơn vị: 

Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Các đồng chí Thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; 

Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

thị xã; Trưởng các ban Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Chánh Văn phòng các 

huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 

Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị 

xã; các đồng chí phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện;  

- Các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy. 

Thời gian: Ngày 21/11/2019 (buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30; buổi chiều 

bắt đầu từ 14 giờ 00). 

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

Đề nghị:  

(1) Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

- Giới thiệu nội dung chủ yếu Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm 

thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

- Giới thiệu nội dung chủ yếu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung 

ương, của tỉnh mới ban hành.  



(2) Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung, 

phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt, giới thiệu các nội dung: 

- Giới thiệu nội dung chủ yếu dự thảo các báo cáo: Báo cáo tổng kết thực 

hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.  

- Quán triệt các Nghị quyết số 50 và 52 của Bộ Chính trị. 

- Chuẩn bị Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50 và 52 của Bộ Chính trị. 

 (3) Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: 

- Quán triệt “Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về 

kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. 

- Giới thiệu nội dung chủ yếu dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng 

Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.  

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 144-KL/TU, ngày 

28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình 

lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính 

cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; nhấn mạnh những kinh nghiệm 

của các đơn vị thực hiện trước (Đức Thọ, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà); 

nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thời gian tới.  

(4) Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy: Quán triệt Nghị quyết số 

51 của Bộ Chính trị và dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về thực hiện Nghị quyết 51.   

(5) Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp chuẩn bị tài liệu và các điều kiện đảm 

bảo phục vụ Hội nghị.  

(6) Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin. 

Lưu ý: Tài liệu phục vụ Hội nghị (trừ văn bản Tối mật) đề nghị các đơn vị gửi 

Văn phòng Tỉnh ủy trong ngày 20/11/2019 để gửi cho các đại biểu trên Hệ thống gửi 

nhận văn bản.   

 Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các ban đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU (bố trí), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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