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Thị xã Kỳ Anh, ngày 30 tháng 6 năm 2020 

    

GIẤY MỜI 

Họp bàn phương án xử lý kiến nghị của Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh 
 

 

Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh tổ chức họp xử lý kiến nghị của Công ty điện 

lực dầu khí Vũng Áng theo văn bản chỉ đạo số 4218/UBND-GT ngày 30/6/2020 

của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông lưu thông phương tiện 

vận tải của nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở tỉnh:  

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; 

- Đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Trưởng phòng Tham 

mưu (PV01), Trưởng phòng An ninh đối nội (PA02) Công an tỉnh; 

* Ở thị xã:  

- Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã (mời chủ trì); 

- Đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các Đoàn thể thị xã; 

- Phó phụ trách phòng Quản lý đô thị và Kinh tế; 

- Trưởng, phó Công an thị xã; Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông. 

- Giám đốc Công ty Điện lực dầu khí Vũng Áng; 

* Ở phường Kỳ Thịnh: Chủ tịch UBND và Trưởng Công an. 

Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 14h30’ phút ngày 01/7/2020 (Chiều Thứ Tư). 

Địa điểm: Phòng họp số 1, nhà làm việc UBND thị xã.  

Giao Công an thị xã chuẩn bị các tài liệu liên quan gửi các đại biểu dự họp 

và báo cáo tại cuộc họp. Văn phòng HĐND&UBND thị xã chuẩn bị hội trường và 

các điều kiện phục vụ cuộc họp. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận 
- Như kính mời; 

- Lưu: VT, QLĐT&KT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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