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GIẤY MỜI  

 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 

 

Thực hiện Công điện số 707/CĐ-VPCP ngày 02/6/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2021; UBND tỉnh mời các đại biểu tham dự tại đầu cầu tỉnh Hà Tĩnh 

như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00, ngày 04/6/2021 (Thứ Sáu) (đề nghị các 

đại biểu đến trước 15 phút để điểm danh và kiểm tra thành phần). 

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

Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Thành phần, kính mời: 

- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải (mời Chủ trì đầu cầu tỉnh); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Công an tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao 

thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính, Kế hoạch 

và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và 

Truyền thông; Giám đốc các đơn vị: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Điện lực Hà Tĩnh, 

Viễn thông Hà Tĩnh; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 

- Giám đốc các công ty: TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh; Cổ 

phần Thủy điện Hồ Bốn (Nhà máy thủy điện Hố Hô); TNHH Gang thép Hưng nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh; Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng;  

- Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Nông nghiệp và 

PTNT, Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp, Khu vực Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý 

Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4; 

- Mời Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử PV đến dự và đưa tin. 

4. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị: 

- Văn phòng BCH PCTT&TKCN: Liên hệ nhận tài liệu từ Trung ương (nếu có), 

gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 04/6/2021 để đăng tải lên Trang Điều hành tác 

nghiệp tỉnh; chuẩn bị nội dung điều hành của Lãnh đạo tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 
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UBND tỉnh đối với công tác PCTT và TKCN; phối hợp với Viễn thông Hà Tĩnh, Trung 

tâm Công báo - Tin học chuẩn bị hội trường và các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

- Trung tâm Công báo - Tin học Văn phòng UBND tỉnh: Chuẩn bị phòng họp; 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải tài liệu lên Trang Điều hành tác nghiệp 

tỉnh; phối hợp với Bưu điện Trung ương, Viễn thông Hà Tĩnh đảm bảo kỹ thuật phục vụ 

Hội nghị. 

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 (để b/c); 

- Chánh, Phó VP/UB; 

- Viễn thông Hà Tĩnh; 

- Phòng QTTV; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, NL1. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Nghị 
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