TỈNH ỦY HÀ TĨNH
*
Số 375-MH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 8 năm 2022

MỜI HỌP
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và
Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
Thành phần: Kính mời:
- Đại biểu Trung ương (có Giấy mời riêng).
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo: Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy;
các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
- Các đồng chí: Thường trực cấp ủy, Trưởng ban tổ chức các huyện,
thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng
phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã.
Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30, ngày 10 tháng 8 năm 2022 (thứ Tư)
Địa điểm: Hội trường số 1 (tầng 2), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.
Đề nghị: - Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy
chuẩn bị báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
- Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung tham luận theo Công văn
số 1147-CV/TU, ngày 03/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị.
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo)
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các phòng thuộc VPTU, (bố trí)
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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