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GIẤY MỜI
Họp nghe báo cáo về giải pháp đấu giá trực tuyến tài sản công
và thống nhất phương án triển khai thực hiện
Thực hiện chương trình công tác tháng 6/2020, UBND tỉnh tổ chức họp
nghe báo cáo về giải pháp đấu giá trực tuyến tài sản công và thống nhất phương
án triển khai thực hiện.
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7h30 ngày 12/6/2020 (Thứ 6).
Địa điểm: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Phòng họp
xem tại Bảng tin điện tử).
Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:
- Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mời chủ trì);
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực CNTT, đấu giá;
- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các phòng, trung
tâm liên quan (giao Sở mời);
- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và 1 số phòng, trung tâm, doanh nghiệp
liên quan (giao Sở mời);
- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel;
- Đại diện BGĐ và Phòng ban liên quan Viettel Hà Tĩnh.
Phân công nhiệm vụ:
Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Hà Tĩnh chuẩn bị
các tài liệu gửi đại biểu và báo cáo tại cuộc họp.
Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian nêu
trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UB;
- Trung tâm Thông tin-CBTH;
- Phòng QT-TV (để bố trí);
- Lưu: VT, PC1.
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