
 

TỈNH UỶ HÀ TĨNH 
* 

Số 892-MH/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

 
MỜI HỌP 

 

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị trực 

tuyến Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ 

năm 2020. 

Thành phần: Kính mời:   

* Ở đầu cầu của tỉnh: 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Phó trưởng Đoàn phụ trách 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND 

và UBND tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chánh, 

Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Trưởng Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh; Hiệu trưởng: Trường Chính trị Trần Phú, Trường Đại học Hà Tĩnh; 

Giám đốc: Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, chi nhánh 

các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Tổng Công ty Khoáng sản - Thương mại Hà Tĩnh, Điện 

lực Hà Tĩnh, Viễn thông Hà Tĩnh, Viettel Hà Tĩnh, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh, Công ty Cổ 

phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tĩnh, Công ty 

KC Hà Tĩnh. 

- Đại diện các tập thể và cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được 

nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các các xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao đợt 2 năm 2019 (trừ các xã đã tổ chức trao bằng), chủ cơ 

sở có sản phẩm được công nhận OCOP đạt 4 sao và 10 sản phẩm đạt 3 sao có điểm 

số cao nhất theo nhóm loại sản phẩm (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tin 

mời theo danh sách kèm theo). 

- Mời phóng viên các báo: Nông nghiệp Việt Nam, Kinh tế nông thôn, Nông 

thôn ngày nay, Văn phòng thường trú VTV tại Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh dự và đưa tin.  



 

* Ở đầu cầu các huyện, thành phố, thị xã: 

- Đại biểu tỉnh: Đồng chí Phó Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát huyện, thành phố, thị xã. 

- Đại biểu cấp huyện:        

 + Các đồng chí trong Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy; Lãnh đạo Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, phó các ban, 

phòng, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan. 

+ Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm các huyện, 

thành phố, thị xã. 

- Đại biểu xã: Đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới các xã. 

- Đại biểu thôn: Thôn trưởng tiêu biểu (10 thôn/cấp huyện) và các Bí thư, 

Thôn trưởng của các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Các đại biểu có tham luận tại Hội nghị. 

- Đại diện các tập thể và cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen 

thưởng thuộc các cơ quan, đơn vị địa phương. 

- Đại diện các chủ cơ sở có sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP đợt 2 

năm 2019 thuộc địa phương.  

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ ngày 15/01/2020 (Thứ 4) 

                 (Các đại biểu có mặt tại Hội nghị trước 15 phút để ổn định tổ chức). 

Địa điểm:  

- Ở tỉnh: Hội trường tầng 1, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. 

- Ở huyện, thành phố, thị xã: Phòng Hội nghị trực tuyến của các huyện, 

thành phố, thị xã. 

Đề nghị: - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đăng tải tài liệu phục 

vụ Hội nghị trên trang thông tin điện tử dhtn.hatinh.gov và nongthonmoihatinh.vn 

trước 14 giờ ngày 14/01/2020 để các đại biểu khai thác; phối hợp với Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội 

nghị. 

- Các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ 

được giao tại Văn bản số 01/BCĐ-VPĐP, ngày 06/01/2020 của Ban Chỉ đạo 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm 

nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh. 

- Trung tâm Thông tin, Công báo - Tin học tỉnh phối hợp với các huyện, 

thành phố, thị xã để kết nối đảm bảo đường truyền phục vụ họp trực tuyến; vận 

hành thử đường truyền bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 15/01/2020. 

 

 



 

- Các huyện, thành, thị ủy tin mời các thành phần cấp huyện, xã; ngoài thành 

phần theo Giấy mời, căn cứ vào phòng họp trực tuyến của cấp huyện có thể mời 

thêm thành phần tham dự và tổ chức trao thưởng, trao bằng tại đầu cầu các huyện, 

thành phố, thị xã.  

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định. 
 
 
 

  Nơi nhận: 
  - Như thành phần mời, 

  - Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

  - Văn Phòng Tỉnh ủy, 

  - Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

  - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, 

  - Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

  - Trung tâm Thông tin, Công báo - Tin học tỉnh, 

  - Các phòng: Tổng hợp, Quản trị VPTU, 

  - Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

(Đã ký) 
 

 

 
Trần Đình Thuyên 
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