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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng triển khai Đề án 06/CP 

 

 Thực hiện Công điện số 1047/CĐ-VPCP ngày 07/8/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng triển khai nhiệm vụ 

Đề án 06/CP, UBND tỉnh mời tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ ngày 09/8/2022 (Thứ 3). 

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung 

tâm Công báo - Tin học), Phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố, thị xã và kết 

nối qua phần mềm đến các xã, phường, thị trấn. 

3. Thành phần 

3.1. Tại điểm cầu cấp tỉnh, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 

Đề án 06 tỉnh (mời chủ trì); 

- Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó 

Thường trực (mời đồng chủ trì); 

- Thành viên Tổ công tác; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ giúp việc của Tổ công 

tác theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 và Quyết định số 1536 

ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh (những đồng chí đã chuyển công tác hoặc nghỉ 

chế độ thì những đồng chí thay vị trí tham dự); 

- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH tỉnh, Công an tỉnh dự và đưa tin. 

3.2. Tại điểm cầu cấp huyện, trân trọng kính mời: 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Thành viên Tổ công tác và tổ giúp việc Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện;  

3.3. Tại xã, phường, thị trấn:  

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; 

- Thành viên Tổ công tác Đề án 06 cấp xã. 

4. Phân công nhiệm vụ:  

- Công an tỉnh: tổng hợp tài liệu, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 

(Trung tâm Công báo - Tin học) để đăng tải tài liệu theo giấy mời trên trang 

http://dhtn.hatinh.gov.vn để đại biểu nghiên cứu, trước 15 giờ ngày 8/8/2022; 

chuẩn bị bài phát biểu cho đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: chỉ đạo Trung tâm CB-TH phối hợp với Viễn 

thông Hà Tĩnh đảm bảo đường truyền phục vụ Hội nghị; 



- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: chịu trách nhiệm tổ chức 

Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường, thị 

trấn triển khai phần mềm họp trực tuyến;  

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: phối hợp với các doanh 

nghiệp viễn thông triển khai phần mềm họp trực tuyến;  

- Các đơn vị chủ động nhận file tài liệu kèm theo giấy mời trên trang 

http://dhtn.hatinh.gov.vn để chuyển cho Đại biểu.  

Đề nghị các đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian nêu trên và thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Phòng Quản trị - Tài vụ; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, NC1. 
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