
ĐẢNG ỦY KHỐI CCQ - DN HÀ TĨNH 

ĐẢNG ỦY SỞ LĐTB VÀ XÃ HỘI 
* 

  Số:  02 -GM/ ĐUS 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 01  năm 2021 

 

  GIẤY MỜI  
Tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2021 

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX 

 
 Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tổng kết công tác 

xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và quán triệt, triển 

khai Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX. 

 Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 7h30 ngày 13/01/2021, bố trí cụ thể như sau: 

 - Từ 7h30 – 9h00: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Hà Tĩnh lần thứ XIX. 

 - Từ 9h – 11h30: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ 

năm 2021. 

 Địa điểm: Làng trẻ em mồ côi, xóm Tân Trung, Thạch Trung,TP Hà Tĩnh 

 Thành phần:  

 - Đại diện BTV, các Ban Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh. 

 - Đ/c Nguyễn Trọng Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh (Mời giảng bài quán triệt Nghị quyết). 

 - Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ; Trưởng, Phó, Ủy viên 

BCH các đoàn thể trực thuộc Sở. 

 - Giám đốc, các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó phòng; Thủ 

trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 - Đảng viên toàn Đảng bộ (Do Chi bộ tin mời) 

 - Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh tới dự và đưa tin. 

 Phân công nhiệm vụ:  

 - Các chi bộ chuẩn bị nội dung và trực tiếp tham luận theo phân công tại 

Văn bản số 01-CV/ĐUS ngày 05/01/2021, sắp xếp công việc chuyên môn để 

đảng viên tham dự đầy đủ. 

 - Đồng chí Trần Viết Tới, Đặng Văn Dũng, Lê Thu Hà, Chi bộ Làng trẻ 

em mồ côi phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu, hội trường, máy chiếu và các 

điều kiện phục vụ hội nghị.  

Nơi nhận 

- Như TP mời; 

- Lưu VP Đảng uỷ. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

 BÍ THƯ 

 
 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 
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