TỈNH ỦY HÀ TĨNH
*
Số 376-MH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 8 năm 2022

MỜI HỌP
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy
chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các chương trình hành động
thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị;
cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai
đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh, bổ
sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 20212025 và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
Thành phần: Kính mời:
- Đại biểu Trung ương (có giấy mời riêng)
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
- Các đồng chí: Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh.
- Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng; Chánh
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 10 tháng 8 năm 2022 (thứ Tư)
Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.
Đề nghị: - Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy
nhiệm kỳ 2020-2025, gửi các đại biểu trước ngày 09/8/2022; chuẩn bị các nội
dung về công tác cán bộ.
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo dự thảo các chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp
hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới,
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết
số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng,
quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045; dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương
giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, việc điều
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chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai
đoạn 2021-2025, gửi các đại biểu dự họp trước ngày 09/8/2022.
- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị.
- 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)
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Văn phòng UBND tỉnh,
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các phòng thuộc VPTU, (bố trí)
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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