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MỜI HỌP 

 

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 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 

6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

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. 

- Các đồng chí Phó Trưởng Ban và thành viên 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 tỉnh. 

- Các đồng chí Trưởng Đoàn công tác  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa phương, cơ sở. 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh. 

- Các đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chánh Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới các huyện, thành phố, thị xã (các huyện, thành, thị ủy tin mời). 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 28/6/2020 (Chủ nhật). 

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

Đề nghị: - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo sơ kết Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm 6 tháng đầu 

năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; phối hợp với Văn phòng 

Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cuộc họp. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo sơ kết thực hiện Chương 

trình giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm; tham mưu về việc bổ sung đối tượng hưởng chính sách theo Nghị quyết số 

179/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Sở Xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện xây dựng đô thị văn minh 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

- Sở Tài chính báo cáo việc tham mưu xử lý đối với các khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu đạt chuẩn song chưa được hưởng chính sách theo Nghị quyết 123/NQ-

HĐND. 

- Các đơn vị gửi báo cáo cho các đại biểu dự họp trước 14 giờ ngày 26/6/2020. 

 

 



 

- 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), 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, 

- Sở Xây dựng, Sở Lao động TB và XH,  

Sở Tài chính, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- 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 

 

 

 


		tu@hatinh.dcs.vn
	2020-06-23T15:29:42+0700




