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GIẤY MỜI 

Làm việc trực tuyến với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức làm việc với Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt Nam bằng hình thức trực tuyến, kính mời đại biểu tham dự tại điểm 

cầu tỉnh như sau: 

1. Thời gian: Từ 17 giờ - 19 giờ, ngày 13/7/2021 (thứ ba). 

2. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến, tầng 3, Trung tâm Công báo - Tin 

học, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đ/c Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (mời chủ trì). 

- Đ/c Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

(mời đồng chủ trì). 

- Đ/c Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. 

- Chủ tịch UBND các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn, 

Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. 

- Tổng Giám đốc các Công ty TNHH MTV: Cao su Hà Tĩnh, Cao su Hương 

Khê - Hà Tĩnh. 

4. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp các Công ty 

Cao su khâu nối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chuẩn bị tài liệu liên 

quan đến tình hình triển khai hoạt động hợp tác giữa Tỉnh với Tập đoàn, công tác 

triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các Công ty Cao su thành viên 

Tập đoàn trên địa bàn tỉnh và các nội dung khác có liên quan; đồng thời tham mưu 

nội dung ý kiến Lãnh đạo tỉnh phát biểu, trao đổi tại buổi làm việc, tài liệu gửi Văn 

phòng UBND tỉnh trước 11 giờ ngày 13/7/2021; phối hợp Trung tâm Công báo - 

Tin học chuẩn bị hội trường và các điều kiện phục vụ buổi làm việc.  

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh: Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, khâu nối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để đảm 

bảo kỹ thuật, chuẩn bị phòng họp và đăng tải tài liệu lên Trang Điều hành tác 

nghiệp tỉnh.  



Địa chỉ khâu nối, liên hệ và kết nối trực tuyến với Tập đoàn Công nghiệp Cao 

su Việt Nam: Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn, số điện 

thoại: 0908477091, hộp thư điện tử: nmtuan@rubbergroup.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; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- ChánhVP, PVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh; 

- Viễn thông Hà Tĩnh; 

- Phòng QT-TV; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL, LN4. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
Nguyễn  Duy  Nghị  
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