UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
Số: 41 /GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 20 tháng01

năm 2022

GIẤY MỜI
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
ơ

Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm
2022; việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022; giao ban Ban cán sự Đảng và lãnh đạo UBND tỉnh để nghe và
cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền.
Địa i
ội trư ng tầng , UBND tỉnh
Thời gian Bắt đầu từ 08h00 ngày 21/01/2022 (Thứ Sáu)
Nội dung 1. Từ 08h00-10h00: Giao ban Ban cán sự Đảng và tập thể
lãnh đạo UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền.
* Từ 08h00-09h00: Bàn và cho ý kiến về: (i) Xử lý tồn tại, vướng mắc
liên quan đến GPMB dự án đường D3; (ii) Cấp GCN QSD đất, QSHNO và TSK
gắn liền với đất cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn tại TT. Thiên
Cầm, huyện Cẩm Xuyên; (iii) Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về tập trung, tích tụ ruộng đất phát triển sản
xuất nông nghiệp; (iv) Xử lý đề nghị của UBND thị xã Kỳ Anh liên quan đến
GPMB Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng; (v) Trả lời Bộ Tài
nguyên và Môi trường về đề xuất cho Công ty CP Xây dựng 1 cho thuê đất mỏ
đá núi Nam Giới.
Thành phần tham dự, kính mời:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trư ng, Kế hoạch và Đầu
tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục
Thuế tỉnh, Công an tỉnh;
- Chủ tịch UBND: thị xã Kỳ Anh, huyện Thạch à, huyện Cẩm Xuyên;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng tham mưu nội dung giao ban
* Từ 09h00-10h00: Bàn và cho ý kiến về: (i) Điều chỉnh cục bộ QH khu
đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh; (ii) Bổ sung hợp đồng các gói thầu Tiểu dự án
đường liên xã Kỳ Đồng - Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh; (iii) Phê duyệt Kế hoạch lựa
chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị
Thạch Hà thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác
động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”; (iv) Kế hoạch di
dời Cụm công nghiệp Bắc Quý; (v) Hình thức đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị
và thương mại - dịch vụ Cẩm Vịnh; (vi) Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng
Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng; (vii) Chủ
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trương đầu tư dự án Xây dựng khu đô thị sinh thái Park City Xuân An tại thị
trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; (viii) Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành
công ty cổ phần; (ix) Về việc chuyển ngạch Kỹ sư sang chức danh nghề nghiệp
Kỹ sư hạng III.
Thành phần tham dự, kính mời:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Xây
dựng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công
nghệ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh, Ban QLDA
ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất và
Kỹ thuật địa chính;
- Chủ tịch UBND: thành phố à Tĩnh, huyện Thạch à, huyện Cẩm Xuyên;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng tham mưu nội dung giao ban
Nội dung 2. Từ 10h00: Nghe tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2022,
các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thành phần tham dự, kính mời:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa
phương báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2022; việc triển
khai các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022; gửi lãnh đạo UBND tỉnh trước 17h00 ngày 20/01/2022 và báo cáo tại buổi
làm việc
Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ và theo chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 báo cáo công tác
chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Đề nghị đại biểu tham gia đúng thành phần, th i gian nêu trên và thực
hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19./.
Nơi nhận:
- Như thành phần m i;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng QT-TV;
- Lưu: VT, TH3.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Duy Nghị

