
 

 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

                      * 

            Số 54-MH/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 01 năm 2021 

 
 

MỜI HỌP 
 

 

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

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, khảo sát tình hình 

hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; làm việc với Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan tại Cửa khẩu quốc tế 

Cầu Treo. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 12/01/2021.  

Chương trình cụ thể được bố trí như sau: 

* Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động 

tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn). 

* Từ 09 giờ 00: Đoàn làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các 

cơ quan chức năng liên quan tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tại Phòng họp 

quốc tế của Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo). 

Thành phần cùng tham gia kiểm tra, làm việc: Kính mời: 

- Đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính 

Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Đồng chí Lê Khắc Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 

Công an tỉnh. 

- Các đồng chí: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục 

trưởng Cục Hải quan. 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và 

Môi trường, Ngoại vụ, Y tế. 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn. 

- Các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Chi cục Hải quan 

cửa khẩu, Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu, Trạm Công an quản lý xuất 

nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

tin mời).   
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Đề nghị: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban quản lý 

Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan chuẩn bị 

nội dung báo cáo tình hình, hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu 

Treo và kiến nghị, đề xuất (gửi các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trong ngày 

11/01/2021); bố trí dẫn Đoàn đi kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo 

phục vụ buổi làm việc. 

-  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị quà để Thường trực Tỉnh ủy 

chúc mừng Tết Nguyên đán 2021 cho các đơn vị làm việc tại cửa khẩu: Văn 

phòng đại diện và Trung tâm xúc tiến đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

Chi cục Hải quan, Trạm Kiểm soát Biên phòng, Trạm Công an quản lý xuất 

nhập cảnh, Bệnh viên Đa khoa cửa khẩu quốc tế, Đội Kiểm dịch Y tế, Trạm 

Kiểm dịch động vật, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Cán 

bộ, nhân viên làm việc tại Khu cách ly Cổng B… 

- Ngoài xe ô tô phục vụ các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị Văn 

phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công 

an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh mỗi đơn vị bố trí 01 xe ô tô 07 chỗ; các đại 

biểu cấp tỉnh có mặt tại Văn phòng Tỉnh ủy vào lúc 06 giờ 30 để đi xe chung. 

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

tin (liên hệ với Văn phòng Tỉnh ủy để đi xe chung). 

 
  Nơi nhận: 
  - Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

  - Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

  - Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng UBND tỉnh, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH 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) 

 

 

Trần Đình Thuyên 
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