Trung tâm Thông
tin - Công báo - Tin
học
Tỉnh Hà Tĩnh
15.04.2021
16:33:32 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 136 /GM-UBND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
Về tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2020;
triển khai kế hoạch năm 2021
Ủy ban nhân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác bảo
vệ rừng, PCCCR năm 2020; triển khai kế hoạch năm 2021.
1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00, ngày 19/4/2021 (đề nghị các đại biểu
đến trước 15 phút để điểm danh và kiểm tra thành phần)
2. Địa điểm:
- Ở đầu cầu tỉnh: Tại Phòng họp trực tuyến, tầng 3, Trung tâm Công báo - Tin
học Văn phòng UBND tỉnh.
- Ở đầu cầu các huyện, thành phố, thị xã: Phòng họp trực tuyến UBND các
huyện, thành phố, thị xã.
3. Thành phần, kính mời:
* Ở đầu cầu tỉnh.
- Đại diện thường trực: HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn (mời Chủ trì);
- Đại diện Lãnh đạo: Ban pháp chế - HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Sở
Nội vụ, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Đài Khí tượng
Thủy văn Hà Tĩnh.
- Các thành viên các sở, ngành cử tham gia Ban Chỉ đạo về Chương trình phát
triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm
theo);
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, Chi cục
liên quan thuộc Sở (do Sở mời);
- Đại diện Lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh;
- Đại diện tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong
công tác BVR- PCCCR (Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, UBND
các huyện, thị xã tin mời; tập thể, cá nhân các ngành cấp tỉnh dự họp tại Trung tâm
Công báo tỉnh; tập thể cá nhân ở địa phương nào thì dự họp tại đầu cầu của địa
phương đó).
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nhân dân, Báo Nông
nghiệp Việt Nam thường trú tại Hà Tĩnh đến dự và đưa tin.
* Ở đầu cầu các huyện, thành phố, thị xã (giao UBND các huyện mời):
- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND (phụ trách);
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- Các thành viên Ban Chỉ đạo về Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững
giai đoạn 2021-2025 cấp huyện;
- Các phòng, ngành và địa phương có liên quan.
- Các chủ rừng: các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; các Công ty TNHH
MTV: Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Chúc A, Cao su Hà Tĩnh, Cao su Hương
Khê; Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh; Tổng đội TNXP Tây Sơn; Công ty Hợp tác Kinh tế
Quân khu 4 và các đơn vị chủ rừng khác có liên quan (các đơn vị chủ rừng có trụ sở
đóng tại địa phương nào thì họp tại đầu cầu của địa phương đó).
- Đài PT và TH huyện, thành phố, thị xã cử phóng viên đến dự và đưa tin.
4. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị:
* Sở Nông nghiệp và PTNT: Chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu phục vụ cuộc
họp, gửi Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh (ubhatinh@hatinh.gov.vn)
trước 17h00 ngày 18/4/2021 để đăng tải lên Trang Điều hành tác nghiệp tỉnh; phối hợp
với Trung tâm Công báo - Tin học làm market hội nghị và chuẩn bị điểm tâm giữa giờ.
* Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh: Chuẩn bị phòng họp; phối
hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải tài liệu lên Trang Điều hành tác nghiệp
tỉnh; phối hợp với Viễn thông Hà Tĩnh và các địa phương đảm bảo các điều kiện kỹ
thuật phục vụ cuộc họp (test thử đường truyền vào lúc 08h00 và lúc 13h30 ngày
19/4/2021).
* UBND các huyện, thành phố, thị xã: Mời các thành phần cấp huyện, cấp xã
dự họp; báo cáo thành phần dự họp về UBND tỉnh theo quy định; phối hợp với Trung
tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh và Viễn thông các huyện đảm bảo các điều
kiện kỹ thuật phục vụ cuộc họp.
* Viễn thông tỉnh: Bố trí cán bộ kỹ thuật phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm
Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh và các địa phương về điều kiện kỹ thuật để tổ chức
cuộc họp.
* Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố, thị xã đảm
bảo nguồn điện ổn định phục vụ họp.
Đề nghị các Đại biểu chủ động lấy tài liệu trên Trang Điều hành tác nghiệp
tỉnh để nghiên cứu trước và tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh VP, PVP Nguyễn Duy Nghị;
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh;
- Viễn thông Hà Tĩnh;
- Phòng QTTV;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL5.
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