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GIẤY MỜI 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng 

chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe nội dung, phương pháp, 

cách tiến hành việc bồi thường các đối tượng hải sản tẩm ướp và sơ kết công 

tác tiếp dân Quý I năm 2020. 

Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 45, ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

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

Chương trình được bố trí như sau: 

* Từ 07 giờ 45 đến 10 giờ: Họp nghe nội dung, phương pháp, cách 

tiến hành việc bồi thường các đối tượng sản tẩm ướp 

Kính mời: 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phụ trách lĩnh vực). 

- Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh. 

- Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thanh tra, Trưởng 

ban Tiếp công dân. 

* Từ 10 giờ: Họp sơ kết công tác tiếp dân Quý I năm 2020, nghe các 

nội dung tồn đọng và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới. 

Kính mời: 

- Các đại biểu đã tham dự cuộc họp thứ nhất. 

- Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 

dân, Cục Thi hành án. 

Đề nghị: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo nội dung, 

phương pháp, cách tiến hành việc bồi thường các đối tượng hải sản tẩm ướp  



2 

 

 

theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 92/TB-VPCP, ngày 

12/3/2020 của Văn phòng Chính phủ). 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo sơ kết công tác tiếp dân của 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quý I/2020 và những vấn đề tồn đọng.  

- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả giám 

sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị Quý I/2020 và những vấn đề tồn đọng. 

- Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị báo cáo công tác tiếp dân của đồng 

chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quý I/2020 và những vấn đề tồn đọng.  

Các đơn vị gửi báo cáo, tài liệu phục vụ cuộc họp cho đồng chí Bí thư 

Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày 13/4/2020. 

Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo. 

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

tin nội dung họp sơ kết công tác tiếp dân Quý I năm 2020. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Ban Tiếp công dân tỉnh, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PH - TH tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị - VPTU, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 
 

Trần Đình Thuyên 
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