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GIẤY MỜI 

Tập huấn công tác tôn giáo năm 2020 

 
 

Thực hiện Công văn số 2876/UBND-NC1 ngày 08/5/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2020, sau 

khi thống nhất với Ban tôn giáo tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2020. 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 16/9/2020 (sáng thứ 4). 

2. Địa điểm: Hội trường, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, thành phố Hà 

Tĩnh.  

3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:  

* Ở tỉnh: 

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, UBMTTQ tỉnh 

(là giảng viên triển khai nội dung tập huấn). 

* Ở thành phố: 

- Đại diện Thường trực Thành ủy;  

- Đại diện Thường trực HĐND thành phố;  

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng: Tuyên Giáo, Dân Vận, và Văn phòng 

Thành ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ và các Đoàn thể thành phố. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố (theo Quyết định 

946-QĐ/ Th.U, ngày 26/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiện toàn 

Ban chỉ công tác tôn giáo thành phố). 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tôn giáo các phòng, ban, 

Ngành, đơn vị liên quan: Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành 

phố,Văn phòng HĐND-UBND, phòng Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quản 

lý đô thị, Văn hóa - Thông tin, Tư pháp, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố cử phóng viên dự và đưa 

tin. 

* Ở các phường, xã: Thạch Trung, Thạch Hạ, Tân Giang, Văn Yên, Đại 

Nài. 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; 

Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể; Công chức: Địa chính- Xây dựng, 

Văn hóa, Văn phòng - Thống kê; Trưởng Công an và Công chức phụ trách công 

tác tôn giáo. 

- Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Tổ Trưởng tổ dân phố. 

(Nhờ UBND các phường xã tin mời các thành phần của đơn vị mình) 

 



Phân công nhiệm vụ: 

Giao phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh liên hệ mời giảng 

viên; phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND Thành phố chuẩn bị nội dung tài 

liệu, maket và các điều kiện đảm bảo để phục vụ cho Hội nghị. 

Kính mời các đại biểu tham dự đúng thành phần, đúng thời gian và địa 

điểm quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Như thành phần mời;            

- VP HĐND - UBND thành phố;                            

- Lưu: VT, NV.    

                  
 

                TL. CHỦ TỊCH 

                 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

                PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 
                

               Trần Trọng Dũng 
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