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MỜI HỌP 
 

Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe các vướng 

mắc về đất đai liên quan đến thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh; giải pháp thực hiện thời gian tới. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 30, ngày 29/4/2020 (Thứ Tư). 

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

Thành phần: Kính mời: 

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.    

- Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thanh tra tỉnh, Cục 

Thuế tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; đại 

diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

- Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

- Giám đốc: Quỹ đầu tư Phát triển, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.  

Đề nghị:  

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo các vướng mắc về 

đất đai liên quan đến thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; giải 

pháp thực hiện trong thời gian tới (Đề nghị gửi tài liệu cho các đại biểu dự họp 

trước ngày 28/4/2020). 

- 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, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

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

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

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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