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                   Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác dân vận, công tác 

tôn giáo cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. 

Thành phần: Kính mời 
* Đại biểu Trung ương (có giấy mời riêng); 

* Đại biểu cấp tỉnh:  

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy (mời dự chỉ đạo); 

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

Trường Chính trị Trần Phú; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo phụ trách công tác dân vận ở các sở, ngành cấp tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; 

- Cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

* Đại biểu cấp huyện và cơ sở: 

- Đồng chí Phó Bí thư thường trực; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phụ trách 

công tác tôn giáo; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Lãnh đạo, chuyên viên Ban 

Dân vận các huyện, thành, thị ủy;  

- Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác dân vận các đảng ủy trực thuộc tỉnh; 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn có giáo dân (bao gồm 131 

xã, phường, thị trấn - có danh sách kèm theo). 

Thời gian:  Một buổi, bắt đầu từ 07h15’, ngày 30/9/2022 (thứ Sáu). 

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

Địa điểm:   Hội trường tầng 1, Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đề nghị:   - Các địa phương, cơ quan, đơn vị phân công cán bộ tham dự Hội 

nghị đầy đủ, đúng thành phần theo quy định (gửi danh sách về Ban Dân vận Tỉnh 

ủy trước ngày 28/9/2022). 

                 - Đối với đại biểu cấp huyện và cơ sở, đề nghị các huyện, thành, thị 

ủy tin mời và bố trí phương tiện đảm bảo an toàn, thuận lợi cho cán bộ cơ sở. 

                 - Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên 

tham dự và đưa tin. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo), 

- Lãnh đạo ban, 

- Các phòng chuyên môn, 

- Lưu. 
 

 

 

               K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
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