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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

GIẤY MỜI
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức
Hội nghị Chuyên đề: “Vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên
trong thời đại công nghiệp 4.0” do đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
trực tiếp trao đổi.
Thành phần: Trân trọng kính mời:
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy (Có giấy mời riêng).
- Đại diện lãnh đạo các ban chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng,
Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối, lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
- Đồng chí bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở; các đồng chí báo cáo viên
Đảng ủy Khối, cán bộ phụ trách tuyên giáo tại các đảng ủy, chi bộ cơ sở.
- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh dự và đưa tin.
Thời gian: Một buổi, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27/4/2022 (thứ 4).
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà B, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (số 06,
Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh)
Đề nghị: - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, khâu nối chuẩn bị các nội
dung liên quan.
- Văn phòng Đảng ủy Khối phối hợp Ban Tuyên giáo chuẩn bị các điều kiện
phục vụ Hội nghị.
- Đại biểu về tham dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định (có mặt
trước 10 phút để ổn định tổ chức); thực hiện nghiêm túc các quy định phòng,
chống dịch Covid -19.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Thường trực Đảng ủy Khối,
- Ban Tuyên giáo, Văn phòng ĐUK,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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