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            TP. Hà Tĩnh, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI 

    Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình                               

tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020,                                            

định hướng  giai đoạn 2021-2030 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, định 

hướng giai đoạn 2021-2030; tại điểm cầu thành phố, Ủy ban nhân dân Thành 

phố trân trọng kính mời:  

1. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00 thứ 5 ngày 17/9/2020 (Đề nghị các đại 

biểu đến trước 10 phút, ổn định tổ chức báo cáo tỉnh). 

2. Địa điểm: Phòng họp số 2 (Tầng 3), Uỷ ban nhân dân thành phố. 

3. Thành phần tham dự: 

 * Ở Thành phố: 

 - Đồng chí Bí thư Thành ủy; 

 - Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố; 

 - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; 

   - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố và Trưởng các phòng: Nội 

vụ, Tư pháp, Văn hóa-Thông tin, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế; 

   - Đại diện lãnh đạo Trung tâm Hành chính công Thành phố; 

  * Ở phường, xã: 

          - Chủ tịch UBND các phường, xã. 

4. Phân công nhiệm vụ 

- Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị hội trường, kiểm tra đường truyền 

kết nối với tỉnh, báo cáo danh sách dự họp cho Văn phòng UBND tỉnh theo yêu 

cầu; phối hợp với Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh và Viễn thông 

thành phố đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục vụ cuộc họp. 

- Phòng Nội vụ thành phố khai thác tài liệu trên trang 

http://dhtn.hatinh.gov.vn gửi cho các đại biểu để các đại biểu khai thác, nghiên 

cứu. 

- Phường Nam Hà chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại điểm cầu của 

tỉnh (đã giao tại công văn số 1530/UBND-NV ngày 29/6/2020 của UBND thành 

phố). 

- UBND các phường, xã: Tân Giang, Trần Phú, Thạch Hạ tin mời các tập 

thể, cá nhân được tặng Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đến tham dự Hội 
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nghị và nhận khen thưởng tại điểm cầu của tỉnh - Hội trường Tầng 1, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Có quyết định kèm theo).  

Đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự;  

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV. 
 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thân Viết Văn 
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