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GIẤY MỜI 

Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai nhiệm vụ 

lao động, người có công và xã hội năm 2021” 
 

 

Thực hiện Thông báo số 32/TB-LĐTBXH ngày 06/01/2021 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ lao động, 

người có công và xã hội năm 2021”. Hội nghị do lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì. 

Ủy ban nhân dân tỉnh mời dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 11/01/2021 (thứ Hai). 

2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin 

học, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đại diện Thường trực HĐND, Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại diện Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Nội vụ, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Bộ CHQS tỉnh, 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội 

LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc và Trưởng các phòng, ban chuyên môn, Giám 

đốc các Trung tâm, đơn vị thuộc Sở LĐ-TB&XH; Trưởng phòng LĐ-TB&XH các 

huyện, thị xã, thành phố. 

- Phóng viên Báo LĐ-XH, Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh dự và đưa tin. 

4. Phân công nhiệm vụ:  

4.1. Sở LĐ-TB&XH liên hệ Bộ LĐ-TB&XH nhận tài liệu; phối hợp với Trung 

tâm TT-CB-TH đăng tải tài liệu của TW và tỉnh trên cổng Thông tin điện tử tỉnh 

trước 15 giờ ngày 08/01/2021 để các đại biểu khai thác, nghiên cứu; chuẩn bị các 

điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị và giải lao giữa giờ. Chủ động chuẩn bị tham 

luận để báo cáo tại Hội nghị. 

4.2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chuẩn bị hội trường, điều kiện kỹ thuật 

phục vụ Hội nghị. Chỉ đạo Trung tâm TT-CB-TH phối hợp với Viễn thông tỉnh 

đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục vụ Hội nghị (test đường truyền từ 15 giờ ngày 

08/01/2021);  



4.3. Viễn thông tỉnh: Phối hợp, hỗ trợ Trung tâm TT-CB-TH tỉnh về điều 

kiện kỹ thuật để tổ chức Hội nghị.  

4.4. Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Đảm bảo ổn định nguồn điện trong thời gian 

Hội nghị. 

Đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành phần mời dự Hội nghị; 

- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, VX2. 
 

TL. CHỦ TỊCH 
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Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021 

(Kèm theo Giấy mời số 18/GM-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh) 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

7g30 - 8g00 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

8g00 - 8g10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Chánh Văn phòng Bộ 

8g10 - 8g15 Phát biểu khai mạc Hội nghị 
Bộ trưởng  

Đào Ngọc Dung 

8g15 - 8g40 
Phóng sự về các sự kiện nổi bật của 

ngành năm 2020 

Văn phòng Bộ 

 Trung tâm Thông tin  

8g40 - 8g55 

Triển khai nhiệm vụ lao động, người có 

công và xã hội năm 2021 và định hướng 

nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 

Lãnh đạo Bộ 

8g55 - 10g00 

Đại biểu các bộ, ngành, địa phương, đại 

biểu các đơn vị, sở LĐ-TB&XH các tỉnh, 

thành phố phát biểu 

Chủ trì Hội nghị 

điều hành 

10g00- 10g15 Nghỉ giải lao  

10g15 - 10g45 

Đại biểu các bộ, ngành, đại biểu các đơn 

vị, sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố 

phát biểu 

Chủ trì Hội nghị 

điều hành 

10g45 - 11g15 
Phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ  

Phó Thủ tướng Chính 

phủ Vũ Đức Đam 

11g15 - 11g30 Phát biểu kết luận Hội nghị 
Bộ trưởng 

Đào Ngọc Dung 

 Kết thúc Hội nghị  
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