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MỜI HỌP 
----- 

 

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức phiên 

họp để nghe và cho ý kiến các nội dung: BTV Huyện ủy họp (i) Rà soát quy hoạch 

cán bộ; (ii) Cho ý kiến về Quy định luân chuyển cán bộ diện BTV Huyện ủy quản 

lý. BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện cho ý kiến (i)Về chủ trương đầu tư dự án 

hạ tầng cụm công nghiệp Tân Lâm Hương; (ii) Chương trình, nội dung kỳ họp 

chuyên đề HĐND huyện khóa XX; (iii) Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thời gian:        Bắt đầu 08h00, ngày 24/3/2023 (Sáng thứ 6) 

1. Từ 08h00 - 09h30: BTV Huyện ủy họp (i) rà soát quy hoạch cán bộ; (ii) 

cho ý kiến về Quy định luân chuyển cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý, kính 

mời: 

     - Thường trực Huyện ủy; 

     - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

    - Đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy. 

2. Từ 09h30 - 11h30: BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện cho ý kiến: (i) 

Chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng cụm công nghiệp Tân Lâm Hương; (ii) Cho ý 

kiến nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề - Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa 

XX; (iii) Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, kính mời: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; 

- Trưởng (Phó phụ trách) các phòng ngành: Ban Kinh tế - xã hội; Ban Pháp 

chế HĐND huyện; Tài nguyên- Môi trường; Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

Phó phòng Tài chính- KH; 

- Nhà đầu tư Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghiệp SEMEC Hà 

Tĩnh (Giao UBND huyện tin mời); 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương; 



- Trung tâm văn hóa truyền thông dự và đưa tin. 

Địa điểm:   Hội trường số 2 - Cơ quan Huyện ủy 

Đề nghị: 

- Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung và các tài liệu liên quan phục vụ 

họp nội dung về công tác cán bộ; 

- Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị báo cáo và tài liệu liên quan phục vụ nội 

dung về cụm công nghiệp Tân Lâm Hương; khâu nối mời nhà đầu tư báo cáo tại 

cuộc họp; 

- TT HĐND huyện, UBND huyện chuẩn bị tài liệu nội dung chương trình kỳ 

họp chuyên đề - HĐND huyện 

- Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm 

việc của BCH, BTV Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và các điều kiện đảm bảo 

phục vụ phiên họp; 

- Tài liệu các đơn vị tham mưu gửi các đại biểu trước ngày 22/3/2023; 

- Các đại biểu các phòng ngành, đơn vị không phải Ủy viên BCH Đảng bộ 

huyện chỉ tham dự các nội dung liên quan dự án đầu tư cụm công nghiệp Tân Lâm 

Hương; 

- Các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần, 

- LĐ, CVTH VPHU, 

- Lưu. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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