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MỜI HỌP
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình
hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 8
tháng đầu năm, kết quả xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, tình hình giải
quyết các vụ việc tồn đọng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Thành phần: Kính mời:
- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.
- Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- Đại diện lãnh đạo: Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy,
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng đoàn
công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại thị xã Kỳ Anh.
- Giám đốc, trưởng các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Giao thông và Vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và
Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra, Viện
Kiểm sát, Tòa án, Quân sự, Công an, Biên phòng, Văn phòng Đoàn ĐBQH,
HĐND và UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; đại diện lãnh
đạo Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh.
- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh; các thành phần cần
thiết có liên quan của thị xã Kỳ Anh do Thị ủy tin mời.
Thời gian: Một buổi, từ 14 giờ 30 ngày 05 tháng 9 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.
Đề nghị: - Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh chuẩn bị báo cáo tình hình phát
triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 8 tháng đầu
năm, kết quả xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, tình hình giải quyết các
vụ việc tồn đọng và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối nhiệm kỳ 2015 –
2020; gửi tài liệu cho các đại biểu dự họp trước 16 giờ ngày 04/9/2019.
- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị.
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo)
- Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh,
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT và TH tỉnh,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị, (bố trí)
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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