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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 8 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Đi kiểm tra điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu dự án giao thông Dự án 

“Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung”; xử lý 

thu hồi đất của Công ty Trung đô; tình hình hoạt động khai thác đá tại mỏ đá xã 

Xuân Lộc, huyện Can Lộc 
 

 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu 

dự án giao thông Dự án “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh 

Miền Trung”; xử lý thu hồi đất của Công ty Trung Đô; tình hình hoạt động khai 

thác đá tại mỏ đá xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc. 

 1. Kiểm tra điều chỉnh, bổ sung thiết kế các Tiểu dự án giao thông Dự 

án “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung”. 

- Thời gian, địa điểm: Các đại biểu có mặt tại ngã ba đường Hàm Nghi và 

đường tránh TP Hà Tĩnh lúc 14 giờ 00’, ngày 24/8/2020 để đi kiểm tra (Ban QLDA 

ĐTXDCT Nông nghiệp và PTNT bố trí đón và dẫn Đoàn đi kiểm tra). 

- Thành phần, kính mời: 

+ Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mời chủ trì); 

+ Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh,  

Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban QLDA ĐTXDCT Nông 

nghiệp và PTNT. 

2. Kiểm tra xử lý thu hồi đất của Công ty Trung Đô. 

- Thời gian, địa điểm: Các đại biểu có mặt tại Dự án xử lý thu hồi đất của 

Công ty Trung Đô, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh lúc 15 giờ 30’, ngày 

24/8/2020 để đi kiểm tra (UBND thị xã Hồng Lĩnh bố trí đón và dẫn Đoàn đi  

kiểm tra). 

- Thành phần, kính mời: 

+ Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mời chủ trì); 

+ Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;  

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng; UBND thị xã  

Hồng Lĩnh. 

3. Kiểm tra tình hình hoạt động khai thác đá tại mỏ đá xã Xuân Lộc, 

huyện Can Lộc. 

- Thời gian, địa điểm: Các đại biểu có mặt tại ngã ba thị trấn Nghèn lúc 16 

giờ 30’, ngày 24/8/2020 để đi kiểm tra (Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí đón và 

dẫn Đoàn đi kiểm tra). 



 

 

- Thành phần, kính mời: 

+ Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mời chủ trì); 

+ Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;  

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng; UBND huyện Can 

Lộc, UBND xã Xuân Lộc (huyện tin mời). 

Đề nghị các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Phòng QT-TV (để bố trí); 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL1. 
Gửi: VB điện tử và tin nhắn công vụ. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Nghị 
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