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Số 507 - CV/Th.U 
V/v phối hợp triển khai Cuộc vận động “Đồng 

hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh 

giàu mạnh, văn minh”, ủng hộ “Quỹ hỗ trợ  

phát triển văn hóa, giáo dục TP” 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

TP. Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 3 năm 2022 

 

             Kính gửi:  - Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

                      - Đảng ủy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh. 
 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo phát động Cuộc vận động “Đồng 

hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh” và ra mắt 

quỹ “Hỗ trợ phát triển văn hóa - giáo dục thành phố”. Trên cơ sở Chương trình 

phối hợp hoạt động, mối quan hệ công tác, Ban Thường vụ Thành ủy kính đề nghị 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy các cơ 

quan, đơn vị phối hợp, hỗ trợ Thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Chỉ đạo đăng tải Quy chế Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát 

triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh” và các văn bản liên quan (gửi 

kèm) trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử, trên các trang mạng xã hội của các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, 

viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, 

chuyên gia, đội ngũ trí thức và người lao động hưởng ứng, tham gia Cuộc vận 

động, gửi ý tưởng, sáng kiến, giải pháp về Ban Tổ chức Cuộc vận động thành phố 

(qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 30/5/2022.  

2. Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tham gia ủng hộ “Quỹ Phát 

triển văn hóa - giáo dục thành phố” nhằm hỗ trợ hoạt động, tạo bước đột phá trên 

lĩnh vực văn hóa, giáo dục – đào tạo của thành phố Hà Tĩnh. Mọi đóng góp, xin 

gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (qua đồng chí Hồ Quốc Tuấn - Thành ủy viên, 

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, số điện thoại: 0917.155.868).  

Kính mong sự phối hợp, hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Thường trực Tỉnh uỷ (để B/c), 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để phối hợp), 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

- Các cơ quan, văn phòng đại diện Báo TW thường   

  trú trên địa bàn, 

- BTC Cuộc vận động, 

- Lưu VT.                                                                             

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

Dương Tất Thắng 
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