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GIẤY MỜI 

Tham dự Hội thảo “Ứng dụng CNTT trong phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao và nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” 

 

Thực hiện Chương trình công tác số 11/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của 

UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông 

minh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, 

Thành phần mời dự: 

* Ở Trung ương, trân trọng kính mời: 

- Đ/c Phó Giáo sư - Tiến sỹ Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện 

nghiên cứu rau quả Việt Nam. 

* Ở tỉnh, trân trọng kính mời: 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (mời tham 

dự và chỉ đạo); 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa Xã hội - 

HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành Nông nghiệp & PTNT, Khoa học & 

Công nghệ, Tài chính, Nội vụ, Công thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tư pháp, Văn 

phòng NTM. 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VNPT Hà Tĩnh, Liên 

minh HTX tỉnh, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Hội Làm vườn tỉnh; 

- Các Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng các phòng CNTT, 

BCVT, TTBCXB; Ban giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin-Truyền thông 

(Sở Thông tin và Truyền thông); 

- Các Thành viên Tổ công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về NNCNC, 

NNTM tại tỉnh Lâm Đồng và một số huyện trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 

423/STTTT-CNTT ngày 17/05/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các Đ/c có báo cáo, tham luận tại Hội thảo; 

- Đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh cử phóng viên cùng dự và đưa tin. 

* Ở cấp huyện, trân trọng kính mời: 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;  
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+ Đại diện lãnh đạo phòng: Phòng Nông nghiệp &PTNT (Phòng Kinh 

tế/Đô thị Kinh tế), Phòng Văn hóa - Thông tin; 

+ Đại diện một số các Doanh nghiệp, Hộ Sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn huyện Thạch Hà và huyện Nghi Xuân (đề nghị UBND huyện tin, mời). 

Thời gian: 01 buổi, từ 7h30 ngày 30/7/2019. 

Địa điểm:  Hội trường số 1, Tầng 2 - Khách sạn Ngân Hà, số 158 Trần 

Phú - Thành phố Hà Tĩnh.  

Giao Văn phòng Sở, Phòng Công nghệ thông tin phối hợp với các cơ quan 

liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội thảo; chuẩn bị.tài liệu gửi 

các đại biểu tham dự. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Sở (để chuẩn bị); 

- Lưu: VT, CNTT3. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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