ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 69 - GM/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 7 năm 2022

GIẤY MỜI
Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn
quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa
XIII) của Đảng.
Thời gian: 1,5 ngày, từ ngày 21 - 22 tháng 7 năm 2022 (thứ 5, 6).
Buổi sáng: Từ 08h00 - 11h30; Buổi chiều: Từ 14h00 - 17h00.
(Có chương trình Hội nghị gửi kèm theo).
Địa điểm, thành phần
* Tại điểm cầu Đảng ủy Khối, trân trọng kính mời:
- Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng
ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Chủ trì;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; 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.
- Các đồng chí cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối.
Địa điểm: Hội trường số 1 (tầng 2), Cơ quan Đảng ủy Khối.
* Tại điểm cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở, kính mời:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh công tác tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp (trừ các đồng chí thuộc thành phần tham gia tại điểm cầu tỉnh theo
Giấy mời số 362-MH/TU, ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
- Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở;
- Các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, trưởng các đoàn thể trực thuộc đơn vị
(tùy điều kiện cụ thể các đơn vị có thể triệu tập đại biểu với số lượng phù hợp và
mở rộng điểm cầu).
Đề nghị:
1. Đối với các đảng ủy, chi bộ cơ sở
- Đăng ký kết nối điểm cầu, số lượng đại biểu dự Hội nghị gửi về đồng chí
Nguyễn Thị Hoa - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối qua số điện thoại

(zalo): 0915.414.565 trước 09 giờ ngày 20/7/2022 để đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh kết nối đường truyền. Báo cáo việc tổ chức Hội nghị bằng hình ảnh gửi về
Ban Tuyên giáo (qua zalo đồng chí Hoa) ngay sau khi Khai mạc Hội nghị.
- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị tại đơn vị (không làm
maket). Cử cán bộ nhận tài liệu nghiên cứu, học tập tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
và cán bộ kỹ thuật phục vụ Hội nghị (thời gian chạy thử đường truyền bắt đầu từ
14h00-17h00, ngày 20/7/2022, liên hệ đồng chí Nguyễn Quang Huy, Tổng Công ty
Dịch vụ Viễn thông, số điện thoại: 0947 863 368; đồng chí Đặng Văn Hùng, Viễn
thông Hà Tĩnh, số điện thoại: 0913 294 787).
2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối: Phối hợp lập danh sách đại biểu dự Hội
nghị; báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy Khối số điểm cầu và
số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Giám sát việc học tập tại các điểm
cầu cơ sở.
3. Văn phòng Đảng ủy Khối: Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội
nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối.
4. Các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu đúng thành phần, thời gian
quy định (có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức).
5. Sau hội nghị này các đảng ủy, chi bộ cơ sở triển khai học tập đến toàn thể
cán bộ, đảng viên, hoàn thành trước ngày 31/8/2022.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Thường trực Đảng ủy Khối, (báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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