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GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Triển khai Đề án sản xuât vụ Đông 2020; sơ kết công tác phá ô thửa nhỏ, hình 

thành ô thửa lớn trong sản xuất lúa; bổ cứu công tác phòng chống dịch bệnh, 

quản lý giết mổ gia súc gia cầm 
 

Ủy ban nhân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án sản xuất vụ 

Đông 2020; sơ kết công tác phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trong sản xuất lúa; 

bổ cứu công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm. 

1. Thành phần, kính mời: 

* Ở đầu cầu tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung Bộ; 

- Đại diện Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

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

- Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban Kinh tế 

Ngân sách HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh; các Sở: 

Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Đài Khí tượng Thủy 

văn Hà Tĩnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh HTX; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; Trưởng phòng 

Kế hoạch - Tài chính; Chi cục trưởng các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 

Chăn nuôi và Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Giám đốc Trung 

tâm Khuyến nông (do Sở mời); 

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

* Ở đầu cầu các huyện, thành phố, thị xã (giao UBND các huyện mời): 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND (phụ trách lĩnh vực), Trưởng phòng Nông 

nghiệp và PTNT (hoặc Phòng Kinh tế), Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ 

thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi, Trưởng trạm (Tổ trưởng) Thú y và cán bộ trực tiếp 

làm công tác kiểm soát giết mổ; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách nông nghiệp; 

- Chủ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (giao UBND cấp huyện 

mời từ 3 đến 5 cơ sở điển hình trên địa bàn); 

- Đài PT và TH huyện, thành phố, thị xã cử phóng viên đến dự và đưa tin. 

* Các doanh nghiệp: Giám đốc các Công ty: Cổ phần Giống cây trồng Hà 

Tĩnh, Cổ phần Giống cây trồng Trung ương, TNHH MTV KC Hà Tĩnh (Doanh 

nghiệp đóng tại địa phương nào thì tham dự tại đầu cầu địa phương đó; giao Sở Nông 

nghiệp và PTNT mời). 
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2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h30, ngày 25/8/2020 (đề nghị các đại biểu 

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

3. Địa điểm: 

- Ở tỉnh: Tại Phòng họp trực tuyến, tầng 3, Trung tâm Công báo - Tin học 

Văn phòng UBND tỉnh. 

- Ở huyện, thành phố, thị xã: Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành 

phố, thị xã. 

4. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị: 

* Sở Nông nghiệp và PTNT: Chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu phục vụ cuộc 

họp, gửi Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh (ubhatinh@hatinh.gov.vn) 

trước 14h00 ngày 24/8/2020 để đăng tải lên Trang Điều hành tác nghiệp tỉnh; phối hợp 

với Trung tâm Công báo - Tin học làm market hội nghị và chuẩn bị điểm tâm giữa giờ. 

* Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học 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 Viễn thông Hà Tĩnh và các địa phương đảm bảo các điều kiện kỹ 

thuật phục vụ cuộc họp (test thử đường truyền vào lúc 15h00 ngày 24/8/2020 và lúc 

07h00 ngày 25/8/2020). 

* UBND các huyện, thành phố, thị xã: Mời các thành phần cấp huyện, cấp 

xã dự họp; báo cáo thành phần dự họp về UBND tỉnh theo quy định; phối hợp với 

Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh và Viễn thông các huyện đảm bảo các 

điều kiện kỹ thuật phục vụ cuộc họp. 

* Viễn thông tỉnh: Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm Thông tin - Công 

báo - Tin học tỉnh và các địa phương về điều kiện kỹ thuật để tổ chức cuộc họp. 

* Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố, thị xã đảm 

bảo nguồn điện ổn định phục vụ họp. 

Đề nghị các Đại biểu chủ động lấy tài liệu trên Trang Điều hành tác nghiệp 

tỉnh để nghiên cứu trước và tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh, Phó VP/UB; 

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh; 

- Viễn thông Hà Tĩnh 

- Phòng QTTV; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, NL1, NL3,NL. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 Trần  Tuấn  Nghĩa 

 

 

http://dhtn.hatinh.gov.vn/
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