
TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

* 

Số 720-MH/TU                                       Hà Tĩnh, ngày 07tháng 5 năm 2019 
 

 

MỜI HỌP 
 

 Thường trực Tỉnh ủy nghe Đoàn công tác của tỉnh báo cáo kết quả tìm hiểu 

thực tế một số nhà máy xử lý rác sản xuất điện năng và cơ sở sản xuất thiết bị sử 

dụng cho nhà máy điện rác tại Nhật Bản và Trung Quốc. 

 Thành phần: Kính mời:  

 - Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

 - Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn 

phòng Tỉnh ủy. 

 - Thành viên Đoàn công tác tìm hiểu thực tế một số nhà máy xử lý rác sản xuất 

điện năng và cơ sở sản xuất thiết bị sử dụng cho nhà máy điện rác tại Nhật Bản và 

Trung Quốc theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. (Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tin mời). 

 - Đại diện Công ty liên doanh CONCH-KAWASAKI. (Đề nghị Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tin mời). 

 - Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viết Hải (đơn vị liên 

doanh).(Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tin mời). 

 Thời gian: Từ 10 giờ ngày 09/5/2019. 

 Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 3, Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

 Đề nghị:  -Đoàn công tác theo Quyết định số 1088/QĐ-UBNDbáo cáokết 

quả tìm hiểu thực tế một số nhà máy xử lý rác sản xuất điện năng và cơ sở sản xuất 

thiết bị sử dụng cho nhà máy điện rác tại Nhật Bản và Trung Quốc; kiến nghị, đề 

xuất. 

- Các đơn vị liên doanh chuẩn bị báo cáo đề xuất dự kiến đầu tư nhà máy rác 

tại Hà Tĩnh. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc họp. 
 

Nơi nhận:                                                               
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (để báo cáo) 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các phòng TH, QT, CNTTCY - VPTU, (bố trí) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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