
 

 

GIẤY MỜI 

Họp thẩm định hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT thay đổi, bổ sung năm 2020 

 

Thực hiện Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện chế độ đặc thù đối với cán bộ, 

công chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ 

chức họp thẩm định hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT thay đổi, bổ sung năm 

2020. 

Thành phần mời dự: 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phụ 

trách Sở;  

- Đại diện Lãnh đạo và Phòng chuyên môn liên quan các Sở: Tài chính, Nội 

vụ; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

Thời gian: 01 buổi, từ 14h00 ngày 25/3/2020. 

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông, số 66, đường 

Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. 

Giao Văn phòng Sở chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cuộc họp đúng quy định 

của Ban chỉ đạo phòng chống dịch; Phòng Công nghệ thông tin chuẩn bị hồ sơ, các 

tài liệu liên quan và báo cáo tại cuộc họp.  

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- VP Sở, Phòng CNTT (để chuẩn bị); 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:             /GM-STTTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 3 năm 2020 
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