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Hà Tĩnh, ngày 23  tháng 11 năm 2021 

 

GI   M I 

Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, trân trọng kính mời: 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tư pháp, Văn phòng Điều phối Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh; 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Phòng chuyên 

môn có liên quan (do Sở mời); 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng chuyên môn 

có liên quan; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 

Tham dự cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các 

nội dung trình Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. 

Chủ trì: Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (Thứ 6). 

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tài liệu gửi đại biểu và 

báo cáo tại cuộc làm việc (tài liệu gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách trước ngày 

25/11/2021 qua địa chỉ mail: Banktns.hdnd@hatinh.gov.vn). Cụ thể như sau: 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích phát 

triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt 

chuẩn nông thôn mới; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng Hành chính, tổ chức, quản trị (để bố trí); 

- Lưu: VT, HĐ5. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Nga 
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