ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 61 - GM/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 5 năm 2022

GIẤY MỜI
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022 bằng
hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 19/5/2022 (thứ 5).
Thành phần:
* Tại điểm cầu tỉnh: Hội trường tầng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh (Thực
hiện theo Giấy mời số 318-GM/TU, ngày 17/5/2022 của Tỉnh ủy).
Ở các đơn vị có kết nối điểm cầu các đồng chí lãnh đạo (theo thành phần
mời) vẫn tham gia tại điểm cầu tỉnh.
* Tại điểm cầu các đảng ủy, chi bộ cơ sở
Tùy điều kiện cụ thể, các đảng ủy, chi bộ cơ sở đăng ký kết nối điểm cầu tại
đơn vị (gửi danh sách đăng ký kết nối điểm cầu, số lượng đại biểu qua đồng chí
Nguyễn Thị Hoa - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối qua số điện thoại
(zalo) 0915.414.565 trước 10h30, ngày 18/5/2022 để tổng hợp, đăng ký kết nối
đường truyền với Văn phòng UBND tỉnh và Viễn thông tỉnh); thành phần dự hội
nghị do các đảng ủy, chi bộ cơ sở quyết định.
Đề nghị:
1. Đối với các đảng ủy, chi bộ cơ sở: Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ
Hội nghị tại đơn vị (không làm ma két). Cử cán bộ kỹ thuật phục vụ Hội nghị, dự
kiến thời gian chạy thử đường truyền vào lúc 15 giờ 00, ngày 18/5/2022 (liên hệ
đồng chí Đặng Văn Hùng, cán bộ kỹ thuật Viễn thông tỉnh, điện thoại:
0913.294.787).
2. Các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu đúng thành phần, thời
gian quy định (có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức).
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Thường trực Đảng ủy Khối, (báo cáo)
- Ban Tuyên giáo ĐUK,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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