
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

   
Số:         /SCT-QLTM8 

V/v rà soát, cập nhật, hoàn thiện Đề 

án, dự thảo Nghị quyết của BTV 

Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu 

gắn với phát triển dịch vụ logistics 

giai đoạn 2021-2025, 

 định hướng đến 2030 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 627/UBND-TH ngày 10/2/2022 của UBND tỉnh về 

việc chuẩn bị nội dung Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Tỉnh ủy 

(Quyết định số 75-QĐ/TU ngày 29/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà 

Tĩnh về Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình số 11-CTr/TU 

ngày 05/01/2022 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về chương trình công tác trọng tâm của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022), Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, 

ngành rà soát, cập nhật, hoàn thiện các nội dung: 

1. Đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

2. Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, kèm theo: (1) Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về ban hành 

Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển 

logistics trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Dự 

thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy 

mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030. 

 (Có các dự thảo đính kèm) 

Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.  

(Văn bản này thay thế Văn bản 259/SCT-QLTM8 ngày 24/02/2022) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc; các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 
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