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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Nội vụ tổ chức 

 

Thực hiện Văn bản số 182/BNV-CQĐP ngày 11/8/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc mời dự Hội nghị trực tuyến do Bộ tổ chức về: (1) Kết quả triển khai thực 

hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây 

dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513) và (2) Kết quả thực hiện 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo Nghị quyết số 

653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh 

bố trí tại điểm cầu của tỉnh như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 19/8/2020 (thứ Tư). 

2. Địa điểm: Phòng hợp trực tuyến tầng 3, Trung tâm Thông tin - Công 

báo - Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. 

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

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

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Trưởng và chuyên viên các phòng liên quan thuộc Sở Nội vụ và Sở Tài 

nguyên và Môi trường (giao Sở Nội vụ và Sở Tài nguyên và Môi trường tin mời); 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và TH tỉnh cử phóng viên dự và đưa tin. 

*Giao Sở Nội vụ chuẩn bị các báo cáo: (1) Kết quả triển khai thực hiện 

Dự án 513 và nhiệm vụ trong thời gian tới; (2) Kết quả thực hiện việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 

12/3/2019 của UBTVQH và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của 

Chính phủ; liên hệ với Bộ Nội vụ để lấy tài liệu, sao gửi lãnh đạo UBND tỉnh và 

đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin 

- Công báo - Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh bố trí Hội 

trường và các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị trực tuyến. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự;  

- Bộ Nội vụ (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó VP; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, NC1. 
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