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Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2019 

MỜI HỌP 

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung trình 

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII: Báo cáo đánh giá tình hình 

kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự thảo 

Nghị quyết quy định tặng “Huy hiệu vì sự phát triển tỉnh Hà Tĩnh”; Nghị quyết hỗ 

trợ một phần từ ngân sách cho các đối tượng hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở và thu 

nhập của đối tượng hộ nghèo thuộc nhóm bảo trợ xã hội; Nghị quyết quy định 

chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ huyện Cẩm 

Xuyên, huyện Hương Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới. 

 Thành phần: Kính mời: 

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

 - Đại diện lãnh đạo: Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; 

Trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. 

 - Các đồng chí giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thống kê, Cục Thuế, 

Cục Hải quan; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 27/11/2019 (Thứ tư). 

 Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

 Đề nghị:  

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Đảng đoàn Hội đồng nhân 

dân tỉnh chuẩn bị các nội dung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp (Đề 

nghị gửi tài liệu cho các đại biểu dự họp trước ngày 26/11/2019). 

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

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời, 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

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

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                           

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 
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