ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
HUYỆN ỦY THẠCH HÀ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thạch Hà, ngày 06 tháng 01 năm 2022

*
Số 156 -MH/HU

MỜI HỌP
-----

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác xây
dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổng kết hoạt động các Đoàn công tác
của Ban Thường vụ Huyện ủy; tổng kết phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh, giảm nghèo bền vững và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Thành phần, kính mời:
* Tại điểm cầu Trung tâm VH-TT huyện:
- Đại biểu tỉnh(Có giấy mời riêng).
- Thường trực Huyện ủy,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Trưởng các Đoàn công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo cơ sở;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện công tác các ban,
phòng, ngành cấp huyện;
- Các thành viên BCĐ xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền
vững, chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện;
- Phó các Ban xây dựng Đảng, UBKT, VPHU, Trung tâm chính trị huyện;
- Trưởng (phó phụ trách) các đơn vị: Công an huyện; Ban kinh tế - xã hội,
Ban Pháp chế - HĐND huyện; Tài nguyên &MT; Lao động TB&XH; Y tế; Tư
pháp; Chi cục Thống kê; Chi cục Thuế Lộc Hà - Thạch Hà; VP NTM; VP HĐNDUBND huyện; Trung tâm ứng dụng KH &BVCTVN; Trung tâm GDNN-GDTX;
Ban Quản lý các dự án xây dựng; Cựu chiến binh; Hội LHPN; các tổ chức Hội đặc
thù cấp huyện; Ngân hàng nông nghiệp & PTNT; Ngân hàng CSXH; Điện lực;
Viễn thông Thạch Hà
- Đồng chí bí thư các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, trường học;
- Các tập thể, cá nhân được mời phát biểu, nhận giấy khen tại điểm cầu
Trung tâm VH-TT huyện (Có danh sách kèm theo);

- Trưởng BCĐ NTM các xã Ngọc Sơn, Thạch Trị, Việt Tiến;
- Trung tâm Văn hóa truyền thông đến dự và đưa tin.
* Tại điểm cầu các xã, thị trấn:
- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện công
tác tại các xã, thị trấn (Trừ những đồng chí được mời lên tham luận, được khen
thưởng và ký kết nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại điểm cầu trung tâm VH-TT
huyện, có danh sách kèm theo);
- Đại diện các Đoàn công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo cơ sở (Do trưởng
đoàn phân công);
- Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ các xã, thị trấn;
- Cán bộ, công chức, bán chuyên trách; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng
tổ dân phố các xã thị trấn;
- Trưởng các đơn vị trường học, trạm y tế các xã, thị trấn;
- Đại diện các tập thể và cá nhân tham luận, được khen thưởng (có danh
sách kèm theo).
Thời gian:

Bắt đầu từ 14h00, ngày 10/01/2022 (Chiều thứ 2).

Đề nghị các đại biểu có mặt trước 15 phút tại các điểm cầu
Đề nghị:
- Viễn thông Thạch Hà chủ trì phối hợp Trung tâm VH-TT, các xã, thị trấn kết nối
đường truyền ổn định tại 23 điểm cầu trong toàn huyện; tổ chức Test đường truyền vào
8h00 ngày 10/01/2022;
- Văn phòng Huyện ủy phối hợp Trung tâm VH-TT chuẩn bị hội trường, các điều
kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị;
- Trung tâm VH-TT chuẩn bị tốt phóng sự trình chiếu tại hội nghị, tổ chức duyệt
vào 15h ngày 09/01/2021;
- Văn phòng Huyện ủy phối hợp UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy gửi
tài liệu đến các thành phần tham dự Hội nghị trước ngày 07/01/2021;
- Các đại biểu ở xã, thị trấn là thành phần khen thưởng, tham luận đề nghị
các đơn vị tin mời, Huyện ủy không gửi giấy mời riêng. Lập danh sách thành
phần đại biểu điểm cầu các xã thị trấn gửi VPHU chậm nhất 10h ngày
08/01/2022, qua đồng chí Dương Thế Bảo – PVP Huyện ủy.
- Các đơn vị cá nhân được khen thưởng các nội dung công tác xây dựng
đảng, nông thôn mới nhưng trao giấy khen tại các xã, thị trấn (Có 02 danh
sách kèm theo, đề nghị các địa phương lưu ý) thì cử người đến VP Huyện ủy
(gặp đc Bảo, Vân) và Phòng Nội vụ (đ/cNga) nhận giấy khen, phần thưởng về

trao tại các xã, thị trấn trước 9h00 ngày 10/01/2022 để trao tại điểm cầu xã,
thị trấn.
- Đối với các tập thể, cá nhân được huyện mời phát biểu, nhận khen
thưởng, dự ký cam kết xây dựng nông thôn mới tại điểm cầu Trung tâm VHTT, đề nghị các địa phương khâu nối, chủ động để lên dự tại điểm cầu của
huyện (Có 02 danh sách kèm theo, đề nghị các địa phương lưu ý).
- Các đoàn công tác bố trí đại diện đoàn công tác về dự tại điểm cầu các
xã thị trấn (không bố trí những đồng chí trong đoàn công tác được khen thưởng
tại điểm cầu của huyện)
- Điện lực Thạch Hà đảm bảo nguồn điện trên địa bàn toàn huyện để phục
vụ hội nghị;
- Các đại biểu nghiên cứu tài liệu và tham gia phát biểu tham luận tại Hội
nghị tổng kết tại các điểm cầu;
- Các đồng chí tham dự các điểm cầu đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy
định và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid - 19.
Nơi nhận:
- Như kính mời,
- Phó VPHC (t/h),
- VP HĐND - UBND huyện, (p/h)
- VP NTM huyện, (t/h)
- Phòng Nội vụ, (t/h)
- Trung tâm VH -TT (t/h)
- Điện lực Thạch Hà, (t/h)
- Viễn thông Thạch Hà, (t/h)
- Lưu.
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