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GIẤY MỜI
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện
02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Văn bản số 2386/VPCP-NN ngày 15/4/2022 của Văn phòng
Chính phủ về kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện 02
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2021 - 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tại điểm cầu
của tỉnh như sau:
1. Thời gian: 01 buổi, Thứ Năm ngày 21/4/2022 (bắt đầu từ 08h00’).
2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm
Công báo - Tin học tỉnh).
3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:
- Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (Mời
chủ trì);
- Các Đồng chí PCT UBND tỉnh: Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu (Mời
đồng chủ trì);
- Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao
động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Công thương, Giao thông, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế,
Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Cục
Thống kê tỉnh, Văn phòng nông thôn mới tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng
UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh cử phóng viên cùng dự và
đưa tin.
4. Phân công nhiệm vụ
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chuẩn bị nội dung phát biểu của
Lãnh đạo UBND tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2021-2025, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 15 giờ, ngày 19/4/2022
để tổng hợp.
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Chuẩn bị nội dung phát biểu
của Lãnh đạo UBND tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
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thôn mới giai đoạn 2021-2025, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 15 giờ, ngày
19/4/2022 để tổng hợp.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ động liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu để lấy tài
liệu của Trung ương; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan
chuẩn bị nội dung bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị; gửi tài
liệu liên quan cho các đại biểu qua hệ thống điện tử; hoàn thành các nội dung
nêu trên trước 17h ngày 20/4/2022.
- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học) liên hệ, kiểm tra
kết nối đường truyền và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị.
Đề nghị các đại biểu tham dự đúng thành phần, địa điểm, thời gian nêu
trên và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Các PCVP: Nguyễn Duy Nghị,
Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Phòng QT-TV;
- Lưu: VT, TH, NL5, VX2.
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