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GIẤY MỜI 

Họp lấy ý kiến góp ý rà soát, điều chỉnh Quy hoạch  

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; 

lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
 

  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2019, Ủy ban nhân dân huyện tổ 

chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

(Mời chủ trì); 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện,  

- Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ Tầng, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục - Đào tạo, Phó Ban quản 

lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện, đồng chí Nguyễn Giang Đông, Phó phòng Tài 

nguyên - Môi trường, Chuyên viên phụ trách phòng Tài chính - Kế hoạch. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu 14h00’ ngày 03/4/2019 (ChiềuThứ Tư). 

Địa điểm: Tại phòng họp số 1, Nhà làm việc cơ quan Huyện. 

- Tài liệu được đăng tải trên hệ thống điện tử; yêu cầu Trưởng các phòng, 

ban khai thác, nghiên cứu sâu theo lĩnh vực phụ trách, chuẩn bị ý kiến phát biểu 

tại cuộc họp (UBND huyện không in sao gửi tài liệu tại cuộc họp). 

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông cử phóng viên dự và đưa tin; 

Kính mời các đồng chí tham dự họp đầy đủ, đúng thời gian./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chánh/Phó VP UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi văn bản giấy và điện tử 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Xuân Bằng 
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