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GIẤY MỜI HỌP TRỰC TUYẾN 

Triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong quản lý  

và sản xuất cây bưởi Phúc Trạch 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến để triển khai chuyển đổi 

số, phát triển kinh tế số trong quản lý và sản xuất cây bưởi Phúc Trạch. 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 01/7/2021 (Thứ 5). 

2. Địa điểm, phương thức họp: Họp trực tuyến qua phần mềm Zoom 

Cloud Meeting. Thời gian kết nối bắt đầu từ 8h ngày 01/7/2021.  

3. Thành phần, kính mời: 

* Ở tỉnh: 

- Đồng chí Đặng Ngọc Sơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mời Chủ trì); 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn: Văn phòng UBND tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Văn phòng Điều phối Nông thôn 

mới tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ liên quan Công ty Viễn Thông Hà Tĩnh;  

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Sở phụ 

trách lĩnh vực; Trưởng các phòng, các đơn vị liên quan (do Sở mời); 

* Ở huyện Hương Khê:  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Giám đốc Trung tâm CGKHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND một số xã trọng điểm sản xuất bưởi Phúc Trạch 

và một số Doanh nghiệp, HTX, THT và hộ dân sản xuất điển hình về cây bưởi 

Phúc Trạch (Giao UBND huyện tin mời). 

* Giám đốc và cán bộ liên quan Công ty Cổ phần Icheck (giao Sở Nông 

nghiệp và PTNT tin mời). 

4. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Báo cáo đánh giá thực trạng phát triển cây 

bưởi Phúc Trạch và Dự thảo Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên cây bưởi 

Phúc Trạch trong thời gian tới. 

- Công ty CP Icheck báo cáo Kế hoạch triển khai chuyển đổi số trên cây 

bưởi Phúc Trạch và đề xuất các giải pháp thực hiện.  

- Viễn Thông Hà Tĩnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tạo 

phòng họp (qua Zoom) chuyển địa chỉ (ID) và mật khẩu (pass) cho các thành 

viên dự họp trước 8h, ngày 01/7/2021 để truy cập. Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho 

các thành viên trong quá trình kết nối và dự họp. 

* Các đơn vị chuyển tài liệu về Trung tâm Công báo, tin học UBND tỉnh 

trước 15h, ngày 30/6/2021 để đăng tải trên trang Điều hành tác nghiệp.  

Để thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu 

các đơn vị, cá nhân tham gia cuộc họp tuân thủ các nội dung sau: Ưu tiên thực 
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hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; mỗi thành viên dự họp truy cập 

riêng mỗi điểm cầu, không tập trung từ 20 người trở lên, giữ khoảng cách tối 

thiểu 2m (theo Văn bản số 3922/UBND-VX1 ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh). 

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 VP, PCVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh;                                                                

- Lưu VT, NL5. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Duy Nghị  
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