
 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

 Số 957-MH/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

 

MỜI HỌP 
 

Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh 

nghe và cho ý kiến về Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Đề án đổi mới, cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, Đề án xây dựng huyện Nghi 

Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. 

Thành phần: Kính mời: 

- Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo. 

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo. 

- Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. 

- 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 Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban 

Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc 

Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Thường 

trực Ban Chỉ đạo. 

- Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông 

vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch.  

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND 

và UBND tỉnh; Chánh, Phó Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. 

- Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân. 

Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 30 tháng 3 năm 2020 

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

Đề nghị: - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả thực 

hiện Chương trình nông thôn mới, Mỗi xã một sản phẩm tháng 3 và triển khai 

nhiệm vụ thời gian tới; báo cáo về dự thảo Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai 

đoạn 2020 - 2025; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm 

bảo phục vụ cuộc họp. 



 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ biên soạn báo cáo 

Đề án đổi mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình giảm nghèo bền vững tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 

- Sở Xây dựng báo cáo đề xuất Tiêu chí Khu phố kiểu mẫu văn minh, Tiêu chí 

Phường kiểu mẫu. 

- Ban Chỉ đạo huyện Nghi Xuân báo cáo Đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.  

- Các đơn vị gửi báo cáo cho các đại biểu dự họp trước 16 giờ, ngày 27/3/2020. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

- Sở Xây dựng, 

- Huyện ủy Nghi Xuân, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

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

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

  

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
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