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GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021
và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ
Thực hiện Giấy mời số 10/GM-BNV ngày 06/01/2022 của Bộ Nội vụ về tham
dự Hội nghị trực truyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm
vụ năm 2022 của ngành Nội vụ, UBND tỉnh kính mời đại biểu tham dự tại điểm
cầu của tỉnh như sau:
1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 12/01/2022 (thứ Tư).
Đề nghị đại biểu có mặt lúc 07 giờ 50 phút để ổn định tổ chức.
2. Địa điểm: Phòng hợp trực tuyến tầng 3, Trung tâm Công báo - Tin học,
Văn phòng UBND tỉnh.
3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:
- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (mời
chủ trì điểm cầu của tỉnh);
- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông,
Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc
và trực thuộc Sở Nội vụ (giao Sở Nội vụ tin mời).
4. Phân công nhiệm vụ:
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và
điều kiện phục vụ Hội nghị. Khai thác tài liệu và phối hợp Văn phòng UBND tỉnh
(Trung tâm Công báo - Tin học) đăng tải trên Trang điều hành tác nghiệp của tỉnh
(https://dhtn.hatinh.gov.vn) trước 10h00, ngày 11/01/2022 để đại biểu khai thác.
- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học): bố trí phòng họp;
phối hợp với Viễn thông Hà Tĩnh đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục vụ Hội nghị.
Đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC2.
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