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GIẤY MỜI
Họp Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo UBND tỉnh
Ơ

Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến
về các nội dung thuộc thẩm quyền.
i
Hội tr ng t ng UBND tỉnh
Thời gi n Bắt đ u từ 14h00 ngày 10/01/2022 (Thứ Hai)
Nội dung 1. Từ 14h00-15h00: Bàn và cho ý kiến về: (i) Quy định về an
toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn tỉnh; (ii) Nghe báo cáo tiến độ Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng
Áng và việc đảm bảo nguồn nước cho hoạt động của Công ty FHS; (iii) Điều
chỉnh cục bộ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thuộc đồ án Quy hoạch phân khu
Khu Công viên - Thể thao hồ Mộc Hương tại Khu Kinh tế Vũng Áng; (iv) Điều
chỉnh phân lô đất ở tại Dự án Khu dân cư đô thị Cánh Buồm, phường Hưng Trí,
thị xã Kỳ Anh; (v) Dự án xử lý sạt lở bờ biển xã Kỳ Nam; (vi) Chủ trương đầu tư
Dự án Khu dân cư NTM tại thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.
Thành phần th
dự, kính ời:
- Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Giám đốc (Thủ tr ởng) các ngành đơn vị: Công an tỉnh Kế hoạch và
Đ u t Xây dựng Tài nguyên và Môi tr ng Công Th ơng Khoa học và Công
nghệ, T pháp Thanh tra tỉnh Nông nghiệp và PTNT Tài chính, Ban quản lý
Khu kinh tế tỉnh Ban quản lý ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch UBND: huyện Thạch Hà thị xã Kỳ Anh;
- Giám đốc: Công ty TNHH Gang thép H ng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh;
Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh; Công ty CP đ u t và phát triển
Vũng Áng;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng tham m u nội dung giao ban
Nội dung 2. Từ 15h00-16h00: Bàn và cho ý kiến về: (i) Đề nghị thu hồi
đất và cho Công ty CP TMDVDL Vạn Chài thuê đất tại phường Hưng Trí, thị xã
Kỳ Anh; (ii) Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh báo cáo việc thẩm định giá đất Dự
án khách sạn Sea View Kỳ Anh; (iii) Gia hạn tiến độ sử dụng đất Công ty Cổ
phần HA Kim Liên Hà Tĩnh thực hiện dự án thương mại dịch vụ tại xã Thạch
Trung, thành phố Hà Tĩnh (iv) Dự án đầu tư khai thác mỏ đá khu vực núi Ông
Cương, xã Thiên Lộc; (v) Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Tĩnh năm
2021 - Chuyên đề: Môi trường trong chăn nuôi;.
Thành phần th
dự, kính ời:
- Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
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- Giám đốc (Thủ tr ởng) các ngành đơn vị: Tài nguyên và Môi tr ng
Tài chính, Kế hoạch và Đ u t Xây dựng Nông nghiệp và PTNT Văn hóa Thể
thao và Du lịch T pháp Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng tham m u nội dung giao ban
Nội dung 3. Từ 16h00-16h30: Bàn và cho ý kiến về: (i) Thực hiện Kết
luận thanh tra số 27/KL-TT ngày 27/9/2021 của Thanh tra tỉnh; (ii) Xử lý khó
khăn, vướng mắc trong mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm.
Thành phần th
dự, kính ời:
- Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Giám đốc (Thủ tr ởng) các Sở, đơn vị: Nội vụ Thanh tra tỉnh Giao
thông vận tải Tài chính Y tế T pháp;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng tham m u nội dung giao ban
Nội dung 4. Từ 16h30: Chấm điểm đánh giá xếp loại tổ chức Đảng năm
2021.
Thành phần th
dự, kính ời:
- Các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng tham m u nội dung giao ban
Đề nghị đại biểu tham gia đúng thành ph n th i gian nêu trên và thực
hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19./.
Nơi nhận
- Nh thành ph n m i;
- Chủ tịch các PCT UBND tỉnh;
- Phòng QT-TV;
- L u: VT, TH3.
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