ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
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Số 42 - GM/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

GIẤY MỜI
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt,
học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của
Đảng - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc”.
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00, ngày 27 tháng 10 năm 2021 (thứ 4).
Địa điểm, thành phần
* Tại điểm cầu Đảng ủy Khối: Trân trọng kính mời:
- 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; Ủy viên Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy Khối.
- Các đồng chí trưởng, phụ trách các đoàn thể: Công đoàn Viên chức tỉnh, Hội
Cựu chiến binh Khối, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
- Đồng chí bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở (trừ thành phần tham dự tại điểm
cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở kết nối với điểm cầu tỉnh).
Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 4), Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh.
(Đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh).
* Thành phần tham dự tại điểm cầu cơ sở:
- Tại các đảng bộ cơ sở: Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ,
trưởng các đoàn thể, ủy viên ban chấp hành các chi bộ trực thuộc (tùy điều kiện,
các đơn vị có thể bố trí thêm thành phần dự Hội nghị, nhưng phải đảm bảo công
tác phòng, chống dịch Covid-19).
- Tại các chi bộ cơ sở: Toàn thể đảng viên chi bộ.
Đề nghị:
1. Đối với đảng ủy, chi ủy cơ sở:
- Những đơn vị không kết nối điểm cầu: Báo cáo về Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Khối trong ngày 25/10/2021 để bố trí thành phần tham dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối.

- Những đơn vị có kết nối điểm cầu: Báo cáo số lượng tham gia tại điểm cầu đơn
vị mình cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối qua đồng chí Nguyễn Thị Hoa, số điện
thoại: 0915.414.565 (báo cáo trước 15h, ngày 26/10/2021). Điểm cầu cơ sở không
phải làm maket.
2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng
Đảng chuẩn bị nội dung, tài liệu, tổng hợp danh sách đại biểu dự Hội nghị.
3. Văn phòng Đảng ủy Khối chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị.
4. Các đơn vị tham dự đúng thành phần, thời gian quy định (có mặt trước 10
phút để ổn định tổ chức).
5. 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, (báo cáo)
- Lưu Văn phòng, BTG ĐUK.
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