ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 67 - GM/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 7 năm 2022

GIẤY MỜI
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kết nối
đường truyền trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2022 để
thông tin các Chuyên đề: (1) “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai
trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”. (2) Tình hình kinh tế - xã
hội 6 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
6 tháng cuối năm 2022”. (3) Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.
- Thành phần, kính mời:
+ Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối (mời chủ trì);
+ Đại diện Lãnh đạo các ban Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng uỷ
Khối; các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối;
+ Các đồng chí báo cáo viên Đảng uỷ Khối;
+ Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.
- Thời gian: Từ 8h00, ngày 07/7/2022 (thứ Năm).
- Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 4), Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh (số 39,
đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh).
Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc, tham gia Hội nghị đúng thành phần,
thời gian quy định. Văn phòng Đảng ủy Khối chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục
vụ Hội nghị.
Nơi nhận:
- Như thành phần kính mời,
- Thường trực Đảng ủy Khối, (b/c)
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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