
TỈNH ỦY HÀ TĨNH              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                 *              

    Số 853-GM/TU                                      Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

 
 

Đồng chí Lê Đình Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra, khảo sát tình 

hình, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án giao thông quan trọng trên địa 

bàn tỉnh.  

Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 00, ngày 26 tháng 11 năm 2019. 

Thành phần cùng đi kính mời: 

- Đồng chí Dương Tất Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải; Tài chính; 

Trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh.   

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.  

Lộ trình như sau: (1) Đi kiểm tra tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch 

Khê - Vũng Áng. (2) Đi kiểm tra Đường Hàm Nghi kéo dài về phía Tây Đường 

tránh Thành phố Hà Tĩnh, tuyến đường 21 và một số tuyến đường khác.  

Đề nghị: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện 

các dự án giao thông. 

- Các đại biểu có mặt tại Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh lúc 07 giờ 00, ngày 

26/11/2019 để đi xe chung. 

- Xe Văn phòng Tỉnh ủy chở đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng 

Tỉnh ủy; xe Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chở đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải; 

xe Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chở lãnh 

đạo Ban và đồng chí Giám đốc sở Tài chính. 
 

Nơi nhận:               
- Như thành phần mời, 

- Các đơn vị, cá nhân có liên quan,                                                         
- Phòng Quản trị, VPTU (để bố trí phương tiện), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.                                           

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ                                                             
CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 
(Đã ký) 

                                                                                     

Nguyễn Thanh Điện 
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