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Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

MỜI HỌP 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo triển khai Chuyên đề thực hiện quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế 

Cầu Treo từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; cho ý kiến về Dự án 

công viên trung tâm, Khu đô thị Lam Hồng Garden Park City tại thành phố Hà 

Tĩnh và một số nội dung thuộc thẩm quyền.  

Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 00, ngày 13 tháng 5 năm 2022. 

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

Thành phần: Kính mời:  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Các đồng chí: Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Các đồng chí: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh,  

- Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực 

Khu Kinh tế tỉnh. 

- Các đồng chí Thường trực: Thành ủy Hà Tĩnh, Huyện ủy Hương Sơn, 

Huyện ủy Thạch Hà. 

Đề nghị:  

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ các nội dung tài 

liệu phục vụ các cuộc làm việc, gửi các đại biểu trước ngày 12/5/2022 và trực 

tiếp báo cáo tại cuộc làm việc. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc làm việc. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Như Dũng 

 


		nguyennhudung.hucl@hatinh.dcs.vn
	2022-05-10T07:53:51+0700


		tu@hatinh.dcs.vn
	2022-05-10T08:25:35+0700




