
 

GIẤY MỜI 

Họp thẩm định đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp Cổng thông tin  

Hội Nhà báo và CSDL quản lý báo chí và hội viên 

 

Thực hiện Công văn số 6908/UBND-PC1 ngày 17/20/2019 của UBND 

tỉnh về việc giao thẩm định đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp Cổng thông 

tin Hội Nhà báo và CSDL quản lý báo chí và hội viên; Sở Thông tin và Truyền 

thông tổ chức họp triển khai nội dung này và tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh: 

1. Thành phần mời dự: 

- Đại diện Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Ông Bùi Đắc Thế, PGĐ Sở TT&TT (mời chủ trì); 

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn có liên quan của Sở Tài chính, 

Hội Nhà Báo tỉnh (Chủ đầu tư); Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Trung tâm 

CNTT-TT tỉnh; 

- Ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Phòng Nội chính – Pháp chế, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Đề nghị Hội Nhà báo phối hợp đơn vị tư vấn chuẩn bị, gửi tài liệu cho 

đại biểu nghiên cứu trước và báo cáo tại cuộc họp. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h ngày 21/10/2019. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông (Số 66, 

Phan Đình Phùng). 

GiaoVăn phòng Sở, Phòng Công nghệ thông tin phối hợp với Hội Nhà báo 

chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho cuộc họp. 

Đề nghị các đại biểu bố trí thời gian, tham dự đầy đủ và có ý kiến phát 

biểu./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (để chuẩn bị); 

- Lưu: VT, CNTT3. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 
Bùi Đắc Thế 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số: 939 /GM-STTTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 18  tháng 10 năm 2019 
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