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GIẤY MỜI 

Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã lần thứ II,  

Sơ kết Chỉ thị 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 và Tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành ch nh nhà nước  

giai đoạn 2015 - 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh về 

tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiển các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh 

lần thứ VII, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; UBND thị    tổ 

chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, Sơ kết chỉ thị 42-CT/TU ngày 

28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổng kết chương trình tổng thể Cải 

cách hành ch nh giai đoạn 2015 - 2020. 

 Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ ngày 12/7/2020 (sáng Chủ Nhật). 

 Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị    K   nh  

 Thành phần trân trọng k nh mời: 

 * Đại biểu cấp tỉnh, kính mời: 

- Đồng ch  Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban quản l  Khu kinh tế tỉnh, Trưởng Đoàn công tác của 

tỉnh chỉ đạo thị    K   nh; 

- Đại diện L nh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện L nh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện L nh đạo Sở Nội vụ; 

- Đại diện L nh đạo Ban và cán bộ phụ trách phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh; 

- Đồng ch  Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, B  thư Đảng ủy Khối các cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh, nguyên B  thư Thị ủy K   nh; 

- Đồng ch  Dương Thanh H a, Phó Giám đốc Sở Công thương, nguyên Phó 

B  thư Thường trực Thị ủy K   nh; 

- Đồng ch  Nguyễn  uốc Hà, Phó Giám đốc Sở X y dựng, nguyên Phó B  thư 

Thị ủy, Chủ tịch UBND thị    K   nh; 

- Đồng ch  Trần Nam Phong, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, nguyên 

Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy;  

- Đồng ch  Đ ng Hoài Sơn, Phó Giám đốc công an tỉnh, nguyên Ủy viên BTV 

Thị ủy, Trưởng Công an thị    K   nh; 

- Đồng ch  Ngô Đức Ninh, Chánh V n ph ng cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh, nguyên Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Công an thị    K   nh; 

- Phóng viên Thường trú Báo Hà Tĩnh  



 * Đại biểu ở th    , kính mời: 

- Các đồng ch  Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, L nh đạo UBND 

thị   ; các đồng ch  Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, phụ trách Ban Tuyên giáo 

Thị ủy; Chánh V n ph ng Thị ủy; Trung t m BDCT thị   ;  

- Đại diện Thường trực UB MTT  và Trưởng các đoàn thể ch nh trị -    hội 

thị   ; Chủ tịch các Hội    hội thị   ; 

- Trưởng Công an thị   , Chỉ huy trưởng BCH qu n sự thị   ;  

- Trưởng và phụ trách các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị   ; 

- Thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa bàn: Bệnh viện đa khoa thị   , Đồn 

biên ph ng V ng  ng, Đồn biên ph ng Đ o Ngang, Trường THPT K   nh, 

Trường THPT Lê  uảng Ch , Chi Cục thuế khu vực, Ng n hàng Nông nghiệp   

PTNT, Ng n hàng Ch nh sách    hội, Công ty Môi trường đô thị K   nh, Điện lực 

K   nh; Kho bạc Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nh n d n, Chi cục 

Thi hành án; Bảo hiểm    hội, Trung t m Viễn thông, Bưu điện; 

- Trưởng Ban Trị sự phật giáo thị   , Trưởng Ban Đoàn kết công giáo thị   ; 

- Các tập thể, cá nh n điển hình tiên tiến ở các ph ng, ban, cơ quan, đơn vị 

được bình chọn tham dự Hội nghị theo  uyết định số 2909/ Đ-UBND ngày 

06/7/2020 của UBND thị    (giao các đơn vị tin mời); 

- Trung t m V n hóa - Truyền thông cử phóng viên dự và đưa tin  

* Đại biểu các   , phường:  

-  nh hùng Lực lượng v  trang Nhân dân Đ ng Đình Gh ,    K  Ninh; Mẹ 

Việt Nam anh hùng Đào Thị Chìu,    K  Hoa (giao    đưa đón); 

- B  thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTT  các   , phường; 

- Các tập thể, cá nh n điển hình tiên tiến ở các   , phường được bình chọn 

tham dự Hội nghị theo  uyết định số 2909/ Đ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND 

thị    (giao UBND các xã, phường tin mời); 

 iao ph ng   i v  ch  tr , ph i h p  ăn ph ng           thị xã, 

Trung tâm  ăn hóa-Truyền thông chuẩn bị đầy đ  các n i dung và điều kiện 

ph c v    i nghị. 

Lưu ý:  ề nghị các đại biểu tham dự   i nghị:  am mặc trang ph c quần 

màu t i, áo trắng dài tay, thắt caravat;  ữ mặc trang ph c áo dài truyền th ng; 

Các đại biểu thu c lực lư ng vũ trang, m t s  ngành và học sinh mặc đồng ph c 
ngành, học sinh./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị   ; 

- Lưu: VT, NV. 

- Gửi  ăn bản điện tử. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thế Anh 
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