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Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 12 năm 2019 

MỜI HỌP 

 Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về 

công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và các nội 

dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, 

thúc đẩy thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và giao ban tuần. 

Thời gian: 8 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2019 (Chủ nhật). 

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

 Chương trình được bố trí như sau: 

 * Buổi sáng, từ 8 giờ: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài 

nguyên và Môi trường.  

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 Quốc Vinh, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân 

dân tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

 - Chánh Văn phòng: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Trưởng Ban Pháp chế - Hội 

đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh. 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

 - Các đồng chí lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; trưởng các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan (Sở tin mời các thành phần). 

 * Buổi chiều, từ 14 giờ: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần. 

Thành phần: Kính mời: 

 - Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

 - Các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức, 

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh; Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư 

Tỉnh ủy.  
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 Đề nghị: - Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo về công tác 

tham mưu quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và việc giải 

quyết các tồn đọng, khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên 

địa bàn, gửi cho các đại biểu dự họp trước 16 giờ, ngày 20/12/2019. 

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

 - Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức làm việc. 

 - Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, 

đưa tin cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 Do điều kiện công tác, phải bố trí họp vào ngày chủ nhật, mong các 

đại biểu thông cảm.   

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT và TH 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) 

 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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