
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 782-MH/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 8 năm 2019 

 

MỜI HỌP 
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe một số nội dung liên quan đến những 

kiến nghị, đề xuất về chính sách cho Dự án Formosa, triển khai một số nhiệm vụ 

trọng tâm thời gian tới và bàn nội dung công tác cán bộ. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 05 tháng 8 năm 2019. 

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

Thành phần: Kính mời: 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế, Cục Hải quan. 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

- Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đề nghị:  

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo những kiến nghị, đề xuất 

về chính sách cho Dự án Formorsa (Tài liệu đã gửi các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy theo Công văn số 88-CV/BCS, ngày 31/7/2019 của Ban cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung về công tác cán bộ. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU, (bố trí)                                              

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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