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    Số 58-MH/TU                                             Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 01 năm 2021 
 

 

 

MỜI HỌP 
 

Do trùng lịch họp nên 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 ủy quyền cho 

đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp 

công dân định kỳ tháng 01 năm 2021. 

Thời gian: Bắt đầu từ  07 giờ 30, ngày 15 tháng 01 năm 2021. 

Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, số 81, đường Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh. 

Thành phần: Kính mời: 

- Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực 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 Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính 

Tỉnh ủy. 

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

- Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ban Nội 

chính, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh. 

- Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, 

Thanh tra; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Nghi Xuân.   

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà. 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện: Hương Khê, Kỳ Anh, thành phố 

Hà Tĩnh.  

Đề nghị: 

- Ban Nội chính chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo của 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ nhưng chưa được giải quyết 

dứt điểm; kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, 

Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả xử lý đơn của bà Trần Thị Hạnh (thôn 

Tam Long, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận 
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bố của bà (ông Trần Trọng Huấn Anh, sinh năm 1900, đã mất, quê quán xã Thạch 

Ngọc, huyện Thạch Hà) là cán bộ hoạt động cách mạng năm 1930 - 1931. 

- Lãnh đạo huyện Nghi Xuân báo cáo: Việc thực hiện các thủ tục giao đất ở 

cho gia đình bà Dương Thị Toán (con của liệt sỹ Dương Văn Thông, thôn Hội 

Tiến, xã Xuân Hội) và việc xem xét giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tế (sinh 

năm 1944, thương binh, trú tại xã Xuân Giang) đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ xây 

dựng nhà ở. 

- Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2020; 

phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn công dân đăng ký và tiếp nhận đơn 

thư của công dân; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo. 

- Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Hà Tĩnh đảm bảo an ninh, trật tự 

tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. 

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

 
Nơi nhận:                                                                           
- Như thành phần mời,  
- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh, 

- Lãnh đạo UBND tỉnh, 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Công an tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

- Ban Tiếp Công dân tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                         (Đã ký) 

 

 

Trần Đình Thuyên 
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