ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 41 - GM/ĐUK

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

GIẤY MỜI
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội
nghị Báo cáo viên tháng 10 để thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước,
trong tỉnh và tổng kết, trao giải Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021.
Thành phần kính mời:
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Thông tin công tác
Tuyên giáo;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối;
- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021;
- Lãnh đạo các ban Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng uỷ Khối;
- Các đồng chí báo cáo viên Đảng uỷ Khối;
- Các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo của đảng bộ, chi bộ cơ sở;
- Các thí sinh đạt giải của Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 (có danh sách
kèm theo).
- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự và đưa tin.
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h 00, ngày 22/10/2021 (thứ 6).
- Từ 14h - 15h30: Thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh;
- Từ 15h40: Tổng kết, trao giải Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021.
Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 4), Đảng uỷ Khối các CQ và DN tỉnh.
(Đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh)
* Lưu ý: Các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở tin mời thành phần liên quan của đơn vị,
Đảng uỷ Khối không gửi giấy mời riêng.
Kính đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Lưu VP, BTG Đảng ủy Khối.
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