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GIẤY MỜI 

Làm việc về phƣơng án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 1385/UBND-KT2
 
ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về 

hoàn thiện phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn Tỉnh, Sở 

Công Thương tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương có liên quan. 

1. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn có liên quan các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện Ban quản lý dự án quy hoạch tỉnh (Nhờ Sở Kế hoạch và Đầu tư tin 

mời); 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng: 

Thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ; 

- Sở Công Thương: Đại diện Lãnh đạo Sở và phòng Quản lý Công nghiệp. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00’ ngày 24/3/2021 (thứ tư). 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Văn phòng Sở Công Thương Hà Tĩnh 

Số 02, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Để buổi làm việc có hiệu quả, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội 

dung theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 362/SCT-QLCN ngày 

19/3/2021; đề nghị UBND thành phố và UBND các huyện nói trên chuẩn bị nội 

dung (nêu rõ lý do đưa, không đưa các CCN trên địa bàn vào danh mục CCN trong 

quy hoạch tỉnh) và trình bày tại buổi làm việc. 

Đề nghị các Đại biểu tham gia đầy đủ và đúng thời gian nêu trên./. 
 

     

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: VT, QLCN7. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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