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GIẤY MỜI 

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội 

nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên dương các 

tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

Thành phần: Trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phụ trách Đảng 

bộ Khối. 

- Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy. 

- Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Đại diện bộ phận Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Tỉnh.  

- 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, phó 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, cá nhân điển hình tiên tiến (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 14 giờ 30 phút, ngày 20/4/2021 (thứ 3). 

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân  tỉnh.                        

Đề nghị: - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chuẩn bị nội dung, tài liệu; Văn 

phòng phối hợp các ban Đảng chuẩn bị hội trường, các điều kiện đảm bảo phục vụ 

Hội nghị. 

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tin mời đại diện các tập thể, cá nhân điển 

hình tiến tiến thuộc đơn vị mình (Đảng ủy Khối không gửi giấy mời riêng). 

Lưu ý trang phục đối với các gương điển hình: Nam: Áo sơ mi trắng dài 

tay, quần tối màu, thắt cà vạt; Nữ: Áo dài truyền thống. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Lưu Văn phòng ĐUK. 

 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 

 
  Nguyễn Thị Lệ Hà 
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