
 

 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
              *                                                 
    Số 1111-MH/TU                                      Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 8 năm 2020 

  

MỜI HỌP 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp nghe 

tình hình, diễn biến và triển khai nhiệm vụ ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn trong thời gian tới; nghe công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm học 2020.  

Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 07/8/2020 (thứ Sáu). 

Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

 Thành phần: Kính mời:  

- Các đồng chí: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, bộ phận Thường trực Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (theo Quyết định số 1317-QĐ/TU, ngày 

17/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

- Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.  

- Các đồng chí giám đốc sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị: Y tế, Giáo dục và 

Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Hải quan; 

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.  

- Giám đốc, các đồng chí phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Đề nghị:   

- Sở Y tế chuẩn bị báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiệm vụ, giải pháp 

ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian tới. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2020.  

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

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc họp. 

 

Nơi nhận:     
- Như thành phần mời,      

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

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

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                                                        

  

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Trọng Thường 
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