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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:  45/GM-SNgV 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  19 tháng 01 năm 2021 
      

 
GIẤY MỜI 

Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2020 và Chương trình số 274/CTr- UBND 

ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 22 –NQ/TW của Bộ Chính trị 

về hội nhập quốc tế; triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021 

 

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị 

tổng kết công tác đối ngoại, biên giới, viện trợ phi chính phủ năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ năm 2021; tổng kết Chương trình số 274/CTr-UBND ngày 10/7/2014 của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc 

tế đến năm 2020. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 08h00 ngày 22/01/2021. 

Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 4, UBND tỉnh. 

Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh; 

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Mời 

chủ trì; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra, các Ban, Văn phòng - Tỉnh ủy; các 

Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Nội vụ, Tư pháp, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao 

thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn; Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Trung tâm Phát 

triển cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD); Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt; 
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- Các thành viên: Ban Công tác phi chính phủ tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác 

biên giới tỉnh, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh 

(theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 3060/QĐ-UBND ngày 11/10/2018, số 

137/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 và số 2710/QĐ-UBND ngày 12/8/2019). 

- Đại diện lãnh đạo các Trường: Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng 

kỹ thuật Việt Đức, Cao đẳng Nguyễn Du; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ; 

- Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài PT - TH tỉnh dự và đưa tin. 

 Trân trọng kính mời đại biểu dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời 

gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, VPTTr. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
  Thái Phúc Sơn   
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