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GIẤY MỜI 

Họp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời gian tới 

 và các Nghị quyết kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh họp triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội thời gian 

tới và thực hiện các nghị quyết sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 14 giờ ngày 30/7/2019 (Thứ Ba). 

  a  i  :  Hội trường tầng 4, VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. 

Thành phần dự họp, kính  ời:  

- Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;  

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại diện Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Các Ủy viên UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra, các Ban Tỉnh ủy; các Ban HĐND 

tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Giám đốc (Thủ trưởng) các ngành, đơn vị: Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục 

Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Văn phòng Điều phối 

Chương trình Nông thôn mới tỉnh, Cục Quản lý thị trường; Tổng công ty 

Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP; Trường Đại học Hà Tĩnh; đại diện 

lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, BQL Khu kinh tế tỉnh; 

- Chánh Văn phòng, các Phó Văn phòng; Trưởng các Phòng, Ban, Trung 

tâm và các Chuyên viên khối tham mưu chuyên môn tổng hợp thuộc Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh cử phóng viên dự và đưa tin. 
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Phân công nhiệ  vụ: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo 

tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ giải pháp 

trọng tâm thời gian tới, gửi UBND tỉnh trong sáng ngày 29/7/2019; in tài liệu 

gửi đại biểu và báo cáo tại cuộc họp.  

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chuẩn bị kế hoạch triển khai các 

Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp thứ 10 và các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực, 

địa bàn quản lý gửi chủ trì và báo cáo tại cuộc họp. 

Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chuyên viên các Phòng thuộc Văn phòng 

(đôn đốc báo cáo và dự họp); 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Phòng QT-TV (để bố trí); 

- Lưu: VT, TH. 

 

  TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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