Trung tâm Công
báo - Tin học tỉnh
Tỉnh Hà Tĩnh
01.10.2021
09:39:15 +07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
Số:

514

/GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 9 năm 2021

GIẤY MỜI
Tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021
trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội
tháng 9 và 9 tháng năm 2021
Thực hiện Công điện số 1457/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Văn phòng
Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn
quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm
2021; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình dự Hội nghị ở đầu cầu Hà
Tĩnh như sau:
1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00’ ngày 02/10/2021 (Thứ Bảy).
2. Địa đi m: Phòng họp Trực tuyến tầng 3, Trung tâm Thông tin - Công
báo - Tin học tỉnh và điểm cầu tại UBND các huyện, thành phố, thị xã; cụ thể:
2.1. Tại điểm cầu Phòng họp Trực tuyến tầng 3, Trung tâm Thông tin Công báo - Tin học tỉnh:
Thành phần tham dự, kính mời:
- Đ/c Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Đ/c Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
HĐND tỉnh;
- Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và
Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch,
Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục
Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước
tỉnh.
2.2. Tại điểm cầu tại UBND các huyện, thành phố, thị xã:
Thành phần tham dự, kính mời:
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- Đ/c Bí thư, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành
phố, thị xã;
- Các phòng, ban liên quan (giao các huyện, thành phố, thị xã tin mời).
Phân công nhiệm vụ:
- Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin
học tỉnh phối hợp với Viễn thông Hà Tĩnh và các địa phương chuẩn bị các điều
kiện kỹ thuật có liên quan, đảm bảo phục vụ cuộc họp.
- Các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Trung tâm Thông tin - Công
báo - Tin học tỉnh để kết nối đường truyền trực tuyến, đảm bảo các điều kiện để
phục vụ cuộc họp; chuẩn bị báo cáo các nội dung có liên quan của địa phương
và danh sách Đại biểu dự họp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 15h00’ ngày
01/10/2021; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để lấy tài liệu; chỉ đạo các đại
biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan tổng hợp, chuẩn bị báo cáo và bài tham luận các nội dung có liên quan;
liên hệ với Văn phòng Chính phủ để lấy tài liệu (nếu có); sao gửi tài liệu của
tỉnh, các địa phương và phát cho các Đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh;
tổng hợp, thông báo danh sách Đại biểu dự họp cho Văn phòng Chính phủ qua
hộp thư điện tử dangkyhop@chinhphu.vn.
Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời dự;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm TT - CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH2.
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