ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 65 - GM/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Ấ MỜ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra,
giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2022 ng h nh thức tr c tuy n.
Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 17/6/2022.
(Đề nghị đại biểu có mặt trước giờ Hội nghị 10 phút để ổn định tổ chức)
Địa điểm, thành phần:
* Tại điểm cầu Đảng ủy Khối

quan và oanh nghiệp tỉnh:

- Đồng chí Nguyễn Đ nh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Mời chủ trì).
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng
bộ Khối công tác tại Cơ quan Đảng ủy Khối; các đồng chí trư ng, ph các
an Đảng, Ủy an Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy
viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng
ủy Khối.
Địa điểm: Hội trường số 01 (tầng 2), Cơ quan Đảng ủy Khối.
* Tại điểm cầu

đảng bộ, chi bộ

sở:

- Đồng chí bí thư, ph í thư các đảng ủy, chi ộ cơ s ; chủ nhiệm, ph
chủ nhiệm, ủy viên ủy an kiểm tra đảng ủy cơ s .
- Cấp ủy chi ộ; cán ộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi ộ
tr c thuộc đảng ộ cơ s .
(Tùy tình hình thực tế, có thể mời thêm thành phần do cấp ủy cơ sở quyết định).
Đề nghị:
1. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối: Hướng dẫn đại biểu tham
gia đúng các điểm cầu; nắm số lượng điểm cầu và đại biểu tham gia tập huấn
báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường tr c Đảng ủy Khối theo quy định.
2. Văn phòng Đảng ủy Khối chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ
Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối.
3. Các đảng ủy, chi bộ cơ s : Bố trí thành phần, thời gian tham gia tập huấn
theo quy định, cử cán bộ kỹ thuật phục vụ Hội nghị (thời gian chạy thử đường

truyền vào lúc 15 giờ 00, ngày 16/6/2022, liên hệ đồng chí Đặng Văn Hùng,
cán bộ kỹ thuật Viễn thông Hà Tĩnh, số điện thoại: 0913.294.787 để được
hướng dẫn; cơ s không làm maket Hội nghị).
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Thường tr c Đảng ủy Khối, (báo cáo)
- Ủy ban Kiểm tra ĐUK,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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