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GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Chỉ đạo giải quyết một số vướng mắc, tồn đọng liên quan đến các Dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh 

 

Được sự thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo đề nghị của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 4501/UBND-NL ngày 16/7/2021), Ủy ban nhân dân tỉnh phối 

hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo và chỉ đạo 

giải quyết một số vướng mắc, tồn đọng liên quan đến các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh mời các đại biểu tham 

dự tại đầu cầu tỉnh như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 22/7/2021 (Thứ 5) (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:  

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn (mời Chủ trì đầu cầu tỉnh);  

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Giám đốc, các Phó Giám đốc phụ trách Xây dựng cơ 

bản, Thuỷ sản; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng công trình; 

Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi; 

- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan; đại diện 

một số đơn vị Nhà thầu, tư vấn thiết kế, giám sát (giao Ban Quản lý Dự án mời). 

4. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị: 

* Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh 

chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT: Chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm 

việc, gửi báo cáo cho Bộ Nông nghiệp và PTNT; phối hợp với Trung tâm Công báo - Tin 

học tỉnh, Viễn thông Hà Tĩnh 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 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh, 

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, PVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh; 

- Viễn thông Hà Tĩnh; 

- Phòng QTTV; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu VT, NL. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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