
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 
* 

  Số 348-MH/TU 

                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

                         Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2022 

 
 

MỜI HỌP 
 
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng 

kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012  - 2022. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 30/6/2022. 

(Đề nghị đại biểu có mặt trước giờ Hội nghị 10 phút để ổn định tổ chức) 

Địa điểm, thành phần: Kính mời: 

1. Điểm cầu tỉnh: Tại Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công báo - Tin học, Ủy 

ban nhân dân tỉnh: 

- Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (mời chủ trì); 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trừ các đồng chí chủ trì các 

điểm cầu cấp huyện và tương đương); 

- Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 

(theo Quyết định số 395-QĐ/TU, ngày 21/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công tác tại các cơ quan, 

đơn vị cấp tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo cơ quan và trưởng các đơn vị cấp phòng trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

2. Điểm cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc:  

2.1. Điểm cầu tại Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy (Tầng 6, Nhà làm việc Văn 

phòng Tỉnh ủy): 

- Đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 

(mời chủ trì); 

- Các đồng chí lãnh đạo cơ quan và trưởng phòng thuộc các ban Đảng, Ủy 

ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.  

2.2. Điểm cầu tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh (Tầng 3, Nhà 10 tầng, Trụ 

sở Công an tỉnh): 

- Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (mời chủ trì); 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên 

phòng, Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Nội vụ, Tư pháp, Thi hành án dân sự và trưởng 

các đơn vị cấp phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực thuộc các cơ quan (giao các cơ quan tin mời). 
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2.3. Tại Hội trường trực tuyến Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: 

- Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng 

ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (mời chủ trì); 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng, phó các ban Đảng, Ủy ban 

Kiểm tra, Văn phòng; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ chuyên trách công tác 

nội chính của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, 

Cục Thuế, Chi cục Kiểm lâm; các sở: Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, 

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y 

tế; Văn phòng điều phối Nông thôn mới, Cục Thống kê, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh 

và Truyền hình, Kho bạc Nhà nước, Hội Luật gia, Đoàn luật sư; các ban quản lý dự 

án: Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh; Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh; Đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế tỉnh.  

Chánh thanh tra các sở, ngành, đơn vị và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cơ sở các 

cơ quan, đơn vị nêu trên. 

- Tùy điều kiện cụ thể, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đăng ký 

tổ chức điểm cầu trực tuyến đến các các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; thành phần dự 

hội nghị do cấp ủy quyết định (do Đảng ủy Khối tin mời). 

2.4. Tại điểm cầu các huyện, thành, thị ủy:  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành đảng 

bộ tỉnh công tác tại cơ quan, đơn vị;  

- Các  đồng chí ủy viên ban chấp hành các đảng bộ huyện, thành, thị ủy; trưởng, 

phó các ban đảng, ủy ban kiểm tra, văn phòng cấp ủy; ủy viên ủy ban kiểm tra và cán 

bộ chuyên trách công tác Nội chính các huyện, thành, thị ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan cấp huyện: Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân, Công an, Quân sự, Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Nội vụ, Tư 

pháp, Thi hành án dân sự, Đồn biên phòng. 

- Bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ sở; chủ nhiệm, phó chủ 

nhiệm ủy ban kiểm tra cơ sở. 

(Tùy điều kiện cơ sở vật chất, các huyện, thành, thị ủy triệu tập đại biểu với số 

lượng phù hợp và mở rộng thành phần tham dự).  

3. Điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn  

Tùy điều kiện cụ thể, các huyện, thành, thị ủy đăng ký tổ chức điểm cầu trực 

tuyến đến các xã, phường, thị trấn và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; thành phần dự 

hội nghị do cấp ủy cấp huyện quyết định. 

Đề nghị:   

- Ban Nội chính Tỉnh ủy: Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị (chỉ làm 

Maket tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh). 
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Tổng hợp danh sách đại biểu dự Hội nghị tại tất cả các điểm cầu trong tỉnh, báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương trước 15 giờ 00 ngày 

29/6/2022. 
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Trung tâm Công báo - Tin học 

tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông tỉnh, các đơn vị liên quan kết nối đường 

truyền thông suốt, ổn định; cử cán bộ kỹ thuật phục vụ Hội nghị; phối hợp Ban 

Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. 

Ban Tổ chức Hội nghị chạy thử đường truyền vào lúc 14 giờ 00, ngày 

29/6/2022 (Thông tin liên hệ: Điểm cầu Trung ương: Đồng chí Nguyễn Văn 

Tùng, Trưởng phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu, Văn phòng Trung 

ương Đảng; Điểm cầu tỉnh: Cán bộ kỹ thuật Viễn thông Hà Tĩnh, số điện thoại: 

0913.294.787).  

- Thường trực các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy: Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ Hội nghị tại địa phương, đơn vị; thông báo, tin mời thành phần và chịu 

trách nhiệm về việc tổ chức Hội nghị tại đơn vị mình. Báo cáo số điểm cầu thuộc 

đơn vị và số lượng đại biểu dự Hội nghị trước 09 giờ 00, ngày 29/6/2022 về Ban 

Nội chính Tỉnh ủy (qua đồng chí Nguyễn Tầm Chương, Phụ trách phòng III, Ban 

Nội chính Tỉnh ủy, Số điện thoại 0965000122). Chỉ đạo trung tâm văn hóa - 

truyền thông cấp huyện cử phóng viên đưa tin tại các điểm cầu.  

- Viễn thông Hà Tĩnh đảm bảo kết nối thông suốt, ổn định đường truyền; cử 

cán bộ kỹ thuật phục vụ Hội nghị.  

- Điện lực Hà Tĩnh chỉ đạo ổn định nguồn điện để đảm bảo phục vụ Hội nghị 

trực tuyến tại các điểm cầu trong toàn tỉnh. 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin về 

Hội nghị. 

(Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, cơ quan, đơn vị tin mời thành 

phần đơn vị mình, Tỉnh ủy không gửi Giấy mời riêng). 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng UBND tỉnh,  

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

- Viễn thông tỉnh, Điện lực tỉnh, 

- Trung tâm Công báo - Tin học UBND tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Cường 
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