ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
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Số 15 - GM/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

GIẤY MỜI
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội
nghị Tổng kết hoạt động của Đảng bộ năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm
vụ năm 2021.
Thành phần: Trân trọng kính mời
- Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Đảng
bộ Khối (có giấy mời riêng).
- Đại diện lãnh đạo và các đồng chí cán bộ được phân công phụ trách, theo dõi
Đảng bộ Khối của các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy.
- Đại diện lãnh đạo: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng
UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Văn phòng Ban điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Phó các ban xây dựng
Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
- Đại diện Thường trực 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.
- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài PT - TH tỉnh đến dự và đưa tin.
Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 12/01/2021 (Thứ ba).
Địa điểm: Hội trường số 2, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
(Đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh)
Đề nghị: - Ban Tổ chức gửi tài liệu Hội nghị kèm giấy mời, đề nghị các đồng
chí khai thác, nghiên cứu để chuẩn bị ý kiến phát biểu (Đảng ủy Khối không phát
tài liệu tại Hội nghị).
- Văn phòng Đảng ủy Khối phối hợp với các ban xây dựng Đảng chuẩn bị
điều kiện đảm bảo tổ chức Hội nghị.
- Các đồng chí sắp xếp công việc để dự họp đầy đủ, đúng thời gian.
Nơi nhận:

- Như thành phần mời,
- BBT Trang Website (để đăng tải),
- Lưu Văn phòng ĐUK.
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