
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

               * 

    Số 1169-MH/TU 

 
 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

         Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 9 năm 2020 
 

MỜI HỌP 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp góp ý dự thảo cuốn sách “Đảng bộ tỉnh Hà 

Tĩnh: Từ đại hội đến đại hội (1930 - 2020)” và nghe báo cáo, cho ý kiến công 

tác nhân sự tiếp theo.  

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

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 16 tháng 9 năm 2020. 

Chương trình cụ thể được bố trí như sau: 

* Từ 14 giờ đến 16 giờ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý dự thảo cuốn 

sách “Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Từ đại hội đến đại hội”. 

Thành phần: Kính mời: 

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

- Đại diện lãnh đạo: Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.  

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng các phòng liên quan thuộc 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

* Từ 16 giờ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo, cho ý kiến công tác 

nhân sự tiếp theo.  

Thành phần: Kính mời: 

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

- Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.  

Đề nghị:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu, 

biên soạn cuốn sách “Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Từ đại hội đến đại hội”) chuẩn bị tài 

liệu, gửi các đại biểu trong ngày 15/9/2020; phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị 

các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc họp. 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị tài liệu liên quan đến công tác cán bộ. 

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

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Như thành phần mời,  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,                                                             

- Các phòng: Quản trị, Tổng hợp - VPTU,   

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Thường 
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