ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 57 - GM/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

GIẤY MỜI
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội
nghị sơ kết công tác 04 tháng đầu năm 2022, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
thời gian tới; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”.
Thành phần: Trân trọng kính mời:
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy (Có giấy mời riêng).
- Đồng chí Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy (Có giấy mời riêng).
- Đại diện lãnh đạo và đồng chí cán bộ được phân công phụ trách, theo dõi
Đảng bộ Khối của các ban chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; trưởng, phó các ban
Đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối;
trưởng, phó các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối.
- Các đồng chí bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở.
- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự, đưa tin.
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 30, ngày 05/5/2022 (thứ Năm).
Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 4), Nhà làm việc Cơ quan Đảng ủy Khối.
Đề nghị: - Đảng ủy Khối gửi tài liệu Hội nghị kèm giấy mời, đề nghị các
đồng chí khai thác, nghiên cứu để chuẩn bị ý kiến phát biểu (Đảng ủy Khối không
phát tài liệu tại Hội nghị).
- Văn phòng Đảng ủy Khối phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra
chuẩn bị điều kiện đảm bảo tổ chức Hội nghị.
- Các đồng chí sắp xếp công việc để dự họp đầy đủ, đúng thời gian; chấp
hành nghiêm các điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Thường trực Đảng ủy Khối,
- Các ban Đảng, UBKT, VP ĐUK,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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