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Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 9 năm 2019
MỜI HỌP

Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm tỉnh đi
kiểm tra, làm việc với huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh về tình hình, kết quả thực
hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
Thời gian: Từ 7 giờ 45 ngày 22 tháng 9 năm 2019 (Chủ nhật)
Thành phần: Kính mời:
- Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo.
- Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND
và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng
Điều phối nông thôn mới tỉnh; đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông
thôn.
- Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện
Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh; đồng chí bí thư đảng ủy, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân
dân xã Kỳ Xuân và xã Kỳ Ninh.
- Giám đốc: Hợp tác xã Phú Khương, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh và Hợp
tác xã Chế biến và Thu mua thủy hải sản Chiến Thắng, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh.
(Huyện ủy Kỳ Anh và Thị ủy Kỳ Anh tin mời các thành phần cấp huyện, xã
và hợp tác xã).
Chương trình cụ thể như sau:
1. Từ 7 giờ 45 - 9 giờ 00: Kiểm tra Hợp tác xã Chế biến và Thu mua thủy
hải sản Chiến Thắng, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh (Giao thị xã Kỳ Anh dẫn Đoàn đi
kiểm tra).
2. Từ 9 giờ 30 - 11 giờ 00: Kiểm tra Hợp tác xã Phú Khương, xã Kỳ Xuân,
huyện Kỳ Anh (Giao huyện Kỳ Anh dẫn Đoàn đi kiểm tra).
Đề nghị: - Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh và Thị ủy Kỳ Anh chuẩn bị
nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; phối hợp
với Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh chuẩn bị nội dung, địa điểm, các điều
kiện đảm bảo phục vụ Đoàn kiểm tra, làm việc.
- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chuẩn bị
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các thông tin về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện
Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, gửi Thường trực Ban Chỉ đạo trước 15 giờ ngày
20/9/2019.
- Các đại biểu cấp tỉnh có mặt tại Văn phòng Tỉnh ủy lúc 6 giờ 45, ngày
22/9/2019 để đi xe chung. Giao Văn phòng Tỉnh ủy bố trí 01 xe 16 chỗ ngồi, Văn
phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh bố trí 01 xe 7 chỗ ngồi (yêu cầu các sở,
ngành không bố trí đi xe riêng).
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự, đưa tin.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời.
- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo)
- Văn Phòng Tỉnh ủy,
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh,
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh,
- Huyện ủy Kỳ Anh,
- Thị ủy Kỳ Anh,
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh,
- Phòng Tổng hợp, Phòng Quản trị - VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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