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 Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 7 năm 2020 

 

MỜI HỌP 
 

Ngày 22/7/2020, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì tổ chức 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 

của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo 

chương trình và thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau:  

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 22/7/2020 (thứ Tư). 

(Đề nghị đại biểu có mặt lúc 07 giờ 45 để ổn định tổ chức) 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy (Tầng 6, Nhà làm việc Văn phòng 

Tỉnh ủy). 

Thành phần: Kính mời: 

* Đại biểu cấp tỉnh: 

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

Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (Mời chủ trì). 

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh.  

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, 

Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các công ty: Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Công ty TNHH 

gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhiệt điện Vũng Áng 1, Công ty cổ 

phần Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty TNHH phong điện HBRE Hà Tĩnh (Giao Ủy 

ban nhân dân tỉnh tin mời). 

* Đại biểu cấp huyện: Đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố: Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Kỳ Anh, Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh, thành phố 

Hà Tĩnh. 



Đề nghị: 

- Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu 

phục vụ Hội nghị tại điểm cầu tỉnh; phối hợp Viễn thông tỉnh bố trí thiết bị tại 

Phòng họp trực tuyến, kết nối đường truyền thông suốt, ổn định; cử cán bộ kỹ thuật 

phục vụ Hội nghị (Thời gian chạy thử các điểm cầu: Sáng ngày 21/7/2020). 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Các văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh, 

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

- Viễn thông tỉnh, (để phối hợp) 

- Các phòng: Tổng hơp, Quản trị, Cơ yếu - Công nghệ 

thông tin 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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