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GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo 

gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế  

ứng phó với dịch Covid - 19 

 

Văn phòng Chính phủ có Công điện số 523/CĐ-VPCP ngày 05/5/2020 mời 

dự Hội nghị trực tuyến của của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm 

tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó 

với dịch Covid - 19; phía đầu cầu Hà Tĩnh, tổ chức như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7h50’ ngày 09/5/2020 (Thứ 7). 

2. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, Tầng 3, Trung tâm TT-CB-TH tỉnh. 

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

- Đ/c Lê Đình Sơn, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh; 

- Đ/c Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên BTVTU, PCT Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào 

tạo, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan 

tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ Hà 

Tĩnh; Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh. 

- Giám đốc các Ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà 

Tĩnh; TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh; TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 

Chi nhánh I Hà Tĩnh. 

- 20 doanh nghiệp lớn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn, tin mời). 

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

đưa tin. 

 



Phân công nhiệm vụ: 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chuẩn bị báo cáo và tham 

luận của Lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 15/4/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 2434/UBND-KT1 ngày 16/4/2020; báo cáo UBND tỉnh trước 10h00, 

ngày 08/4/2020. 

+ Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn, tin mời 20 

doanh nghiệp lớn, thuộc các ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều bởi Dịch 

Covid-19 cùng tham dự Hội nghị (lập danh sách và báo cáo UBND tỉnh trong 

ngày 08/5/2020). 

- Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung báo cáo và 

đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh theo lĩnh vực đơn vị 

mình phụ trách. 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh thực hiện việc truyền thông, thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh biết, theo dõi truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. 

- Giao Trung tâm TT-CB-TH tỉnh kiểm tra về đường truyền và các điều 

kiện đảm bảo cho hội nghị; trang bị nước rửa tay và vật dụng khác phục vụ đại 

biểu phòng dịch do virut Covid-19. Nhận tài liệu trên Cổng thông tin của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để đăng tải lên trang 

dhtn.hatinh.gov.vn, đồng thời thông tin đến các đại biểu biết để phục vụ các đại 

biểu khai thác, nghiên cứu. 

- Đề nghị các đại biểu trang bị vật dụng cá nhân và chấp hành tốt các biện 

pháp phòng dịch Covid-19 theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan y tế. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần giấy mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PVP (phụ trách); 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT1. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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