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GIẤY MỜI
Sáng ngày 06/5/2019, 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 công tác giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang tại
các huyện Đức Thọ, Can Lộc.
Chương trình cụ thể như sau:
* Từ 07 giờ 45 - 9 giờ 30: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự
án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. (Lộ trình di chuyển như sau: Xuất
phát tại Tỉnh ủy lúc 6 giờ 50 => tập trung tại Cầu Kênh (giao cắt Quốc lộ 8A
và Tỉnh lộ 552) => sau đó đi kiểm tra một số điểm trên tuyến kênh Linh Cảm
tại huyện Đức Thọ và huyện Can Lộc => làm việc tại Huyện ủy Can Lộc).
Thành phần cùng đi kiểm tra: Kính mời:
- Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo huyện Đức Thọ.
- Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, 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, thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên
và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.
- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu
Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy các huyện: Đức Thọ, Can Lộc.
Các thành phần liên quan của địa phương do các huyện tin mời. Riêng thành
phần huyện Can Lộc mời đón Đoàn tại xã Phú Lộc, (điểm giao cắt Quốc lộ
15A và Kênh Linh Cảm) vào lúc 8 giờ 20, sau đó tham gia kiểm tra trên địa
bàn huyện Can Lộc.
* Từ 09 giờ 30 - 11 giờ 30: Làm việc tại hội trường Huyện ủy Can Lộc.
Thành phần: Kính mời: Như thành phần của tỉnh và thành phần các
huyện Đức Thọ, Can Lộc đã đi kiểm tra.

2

Đề nghị: - Các thành phần ở tỉnh tập trung tại Cơ quan Tỉnh ủy lúc 6
giờ 50 phút ngày 06/5/2019 để đi xe chung. Ngoài xe các đồng chí lãnh đạo
tỉnh, thành phần của tỉnh được bố trí ghép xe chung như sau:
+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn tỉnh: Bố trí xe chở Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường.
+ Văn phòng Tỉnh ủy: Bố trí xe chở đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh
ủy và phóng viên báo, đài.
+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân tỉnh mời đi cùng xe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn tỉnh; Thường trực Huyện ủy Đức Thọ và Can Lộc: Chuẩn bị
báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm
Trang; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất; phối hợp dẫn Đoàn
đi kiểm tra.
- Thường trực Huyện ủy Can Lộc chỉ đạo bố trí hội trường phục vụ
buổi làm việc.
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự,
đưa tin.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời,
- Thường trực các huyện ủy: Đức Thọ, Can Lộc,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
- Các phòng: QT, TH - Văn phòng Tỉnh ủy (để chuẩn bị),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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