ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 43 - GM/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

GIẤY MỜI
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội
nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; sơ kết 05
năm thực hiện Nghị quyết số 01 và Chỉ thị số 01 của Đảng ủy Khối về tăng cường
lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.
Thành phần: Trân trọng kính mời:
- Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phụ trách Đảng
bộ Khối (Có Giấy mời riêng).
- Đại diện lãnh đạo: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
- Các đồng chí cán bộ theo dõi, phụ trách Đảng ủy Khối của Ban Tổ chức
Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí trưởng,
phó các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy Khối; các đồng chí trưởng, phụ trách
các đoàn thể: Công đoàn Viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối.
- Các đồng chí bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối; đại
diện các tập thể khen thưởng (có danh sách gửi kèm).
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (mời dự và đưa tin).
Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 03/11/2021 (thứ 4).
Địa điểm: Hội trường số 2, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Đề nghị: - Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối chuẩn bị nội dung, tài liệu
(ban hành kèm theo Giấy mời) và các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị.
- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tin mời đại diện các tập thể khen thưởng
thuộc đơn vị mình (Đảng ủy Khối không gửi giấy mời riêng).
- Các đại biểu thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh
Covid - 19.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Thường trực Đảng ủy Khối,
- Ban Tổ chức, Văn phòng ĐUK (thực hiện),
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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