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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách 

trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững" 

 
Thực hiện Công điện số 1074/CV-VPCP ngày 19/9/2019 của Văn phòng Chính 

phủ về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách 

trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững" do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương 

Đình Huệ chủ trì, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tại điểm cầu của tỉnh như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00, ngày 23/9/2019 (Thứ Hai). 

2. Địa điểm: 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 Dương Tất Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

(chủ trì); 

- Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 

2020 tỉnh (như danh sách kèm theo); 

- Đại diện: Thường trực UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Tỉnh Đoàn;  

- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ trách lĩnh vực) và trưởng 

các phòng liên quan trực thuộc Sở (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí);  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;  

- Ban Giám đốc và đại diện phòng chuyên môn Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện (giao Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh tin mời);  

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (có danh sách kèm theo, giao Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh tin mời); 

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

4. Phân công nhiệm vụ: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp 

với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Trung tâm Thông tin, Công báo, Tin học chuẩn 

bị nội dung, tài liệu (gửi Chủ trì Hội nghị trước 10h ngày 22/9/2019, đăng tải trên 

trang TTĐT Điều hành tác nghiệp của tỉnh phục vụ các đại biểu khai thác, sử dụng) và 

các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị.  

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

Nơi nhận: 

- Các thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

   PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

 

                 Trần  Tuấn  Nghĩa 

 



DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

 

I. Giấy khen Tổng Giám đốc NHCSXH : 

Tập thể: 

- Ủy ban nhân dân xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Cá nhân: 

- Bà Nguyễn Thị Hóa, Tổ trưởng tổ TK&VV thôn Thượng Long, xã Cẩm 

Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. 

 - Ông Hồ Duy Sáng, Hộ vay vốn thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

II. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen: 

Tập thể: 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh. 

Cá nhân: 

- Ông Lưu Văn Minh, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh Hà Tĩnh. 
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