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Số 898-MH/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Tĩnh, ngày 12  tháng 01 năm 2020 

 

MỜI HỌP 

 

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc “Đảng 

Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và vì chủ nghĩa 

xã hội” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 16/01/2020.  

(Đại biểu có mặt lúc 7 giờ 45 để điểm danh và ổn định tổ chức) 

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

Thành phần: 

- Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; 

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

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

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

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

- Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các phòng, khoa Trường Chính trị Trần Phú; 

- Đại diện Thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Trưởng 

các ban Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Chánh Văn phòng các huyện, thành, 

thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí giám đốc, phó giám đốc Trung tâm chính 

trị cấp huyện; 

- Các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy; 

- Trưởng, phó, chuyên viên các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Đề nghị: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội thảo; chủ trì, phối 

hợp Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, điểm danh, tổng hợp danh sách đại biểu tham 

gia Hội thảo báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.  

- Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Viễn thông tỉnh lắp đặt thiết bị, kết 

nối đường truyền, chuẩn bị hội trường và các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội thảo 

tại điểm cầu tỉnh. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo,Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, 

- Viễn thông tỉnh, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị,  

Cơ yếu - CNTT Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký)  

 
Trần Đình Thuyên 
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