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                Hà Tĩnh, ngày        tháng     năm 2021 
 

 

   GIẤY MỜI 

Họp nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 72/2017/NQ- Đ D  

 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 

của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh do Sở Nội vụ chuẩn bị, trình tại Kỳ họp thứ 3 

HĐND tỉnh khóa XVIII. 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h30 ngày 06/9/2021 (Thứ 2). 

2. Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh (phòng họp xem tại bảng thông báo 

điện tử). 

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

- Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mời chủ trì); 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, 

Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực, Trưởng các 

phòng chuyên môn liên quan (giao Sở Nội vụ tin mời). 

Giao Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu, các điều kiện liên quan phục vụ 

cuộc họp và trực tiếp báo cáo tại buổi làm việc.  

Đề nghị đại biểu dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu (gửi kèm theo Giấy 

mời) để tham gia ý kiến tại cuộc họp; đồng thời tuân thủ nghiêm biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh; 

- Phòng QT-TV (để bố trí); 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, NC2. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
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