
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

                      * 

           Số 454-MH/TU 

                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

                       Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

 

MỜI HỌP 
 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 11/01/2023. 

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

Thành phần: Kính mời: 

* Đại biểu cơ quan Trung ương và Quân khu 4 (Có giấy mời riêng). 

* Đại biểu cấp tỉnh:  

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

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

các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

Trường Chính trị Trần Phú, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Các đồng chí Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các phòng 

Tham mưu, Chính trị, Hậu Cần, Kỹ thuật, Văn phòng và đại diện các ban: Tác 

huấn, Khoa học Quân sự, Quân báo - Trinh sát, Tổ chức, Tuyên huấn, Dân vận 

thuộc Bộ Chỉ huy Quân tỉnh (giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tin mời); 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh 

đạo các phòng PV01, PX03, PV05, PA01, PA02, PA03, PA04, PA05, PC02, 

PC04, PC08 thuộc Công an tỉnh (giao Công an tỉnh tin mời); 

- Các đồng chí Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện 

các phòng: Tham mưu, Chính trị, Trinh sát, Phòng, chống ma túy và tội phạm, 

Hậu cần, Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (giao Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh tin mời); 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Bưu điện, Viễn thông, Công ty Điện lực tỉnh; Tổng 

Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; các chi nhánh Ngân hàng: Phát 

triển, Đầu tư và Phát triển, Ngoại thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Công thương; Công ty Viettel Hà Tĩnh. 

* Đại biểu cấp huyện:  

- Các đồng chí: Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

thị xã. 
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- Các đồng chí: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng 

Công an các huyện, thành phố, thị xã; Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn 841; 

Đồn trưởng, Chính trị viên các đồn biên phòng trên 2 tuyến biên giới, Chỉ huy 

trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn 

Dương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Hải đội trưởng Hải đội 2; 

Đội trưởng công tác ngoại biên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (giao Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tin mời). 

* Đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng (giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

tin mời). 

Đề nghị: - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ 

quan liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị 

(theo Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

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

 

  Nơi nhận: 
  - Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

- Công an tỉnh, 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,                                                             

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

- Các phòng thuộc VPTU, (phối hợp bố trí) 

  - Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                     
 

Nguyễn Như Dũng 
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