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Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2020 

GIẤY MỜI 

 Chiều ngày 06/5/2020, Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đi 

kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Can Lộc và làm việc với 

lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã về kế hoạch sản xuất nông nghiệp 

trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 Chương trình được bố trí như sau: 

 * Từ 14 giờ đến 15 giờ 30: Kiểm tra một số mô hình sản xuất lúa 

chất lượng cao tại xã Khánh Vĩnh Yên, Thanh Lộc, Kim Song Trường, 

huyện Can Lộc. 

Lộ trình như sau: 13 giờ 45: đại biểu cấp tỉnh xuất phát tại Tỉnh ủy 

 14 giờ: Đoàn đến Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Nghèn, sau 

đó đi kiểm tra mô hình sản xuất lúa  15 giờ 30: làm việc tại Hội trường 

Huyện ủy Can Lộc. 

 Thành phần cùng đi kiểm tra: Kính mời: 

 - Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo huyện Can Lộc. 

- Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

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

chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, 

Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

Tỉnh đoàn; Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

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

HĐND và UBND tỉnh. 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy Can Lộc. 

 * Từ 15 giờ 30: Làm việc tại Hội trường Huyện ủy Can Lộc. 

 Thành phần: Kính mời: 

 - Các đồng chí đại biểu cấp tỉnh và Thường trực Huyện ủy Can Lộc 

cùng đi kiểm tra. 
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 - Các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân, trưởng phòng nông nghiệp 

các huyện, thành phố, thị xã.  

 Đề nghị: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo 

tình hình sản xuất nông nghiệp, kế hoạch triển khai vụ Hè Thu năm 2020 

trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 - Thường trực Huyện ủy Can Lộc bố trí đón Đoàn công tác của tỉnh tại 

Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Nghèn, sau đó dẫn Đoàn đi kiểm tra 

mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện; chỉ đạo chuẩn bị các điều 

kiện đảm bảo phục vụ làm việc tại trụ sở Huyện ủy Can Lộc. 

 - Các đại biểu cấp tỉnh có mặt tại Văn phòng Tỉnh ủy vào lúc 13 giờ 

45 phút, ngày 06/5/2020 để đi xe chung. Văn phòng Tỉnh ủy bố trí 01 xe 07 

chỗ; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh bố trí 01 xe 16 chỗ và 

01 xe ô tô 07 chỗ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục trồng 

trọt và bảo vệ thực vật: Mỗi đơn vị bố trí 01 xe 07 chỗ phục vụ Đoàn. 

- Mời phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt 

Nam, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời,  

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

- Thường trực Huyện ủy Can Lộc, 

- Cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, 

  Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Hà Tĩnh, 

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

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

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                           
 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trọng Thường 
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