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GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp và tôn vinh các doanh nghiệp, 

doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND 

huyện triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 

10 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với doanh 

nghiệp và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh 

nhân Việt Nam năm 2021. 

Thành phần tham dự tại điểm cầu huyện, kính mời: 

- Đại biểu cấp tỉnh: 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

+ Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác của Tỉnh ủy phụ trách địa bàn; 

+ Đại diện Lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã, Cục 

Thuế tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, Ban Chỉ 

đạo vì sự phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

- Đại biểu cấp huyện: 

+ Đồng chí Phan Tấn Linh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy 

(mời chủ trì); 

+ Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện (mời đồng chủ trì); 

+ Thường trực Huyện ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; 

+ Trưởng các phòng, trung tâm: Văn phòng HĐND và UBND, Tài chính 

- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi Trường, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Văn hóa - thông tin; Văn hóa - Truyền thông; 

+ Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Chi cục Thuế, Chi cục 

Thống kê, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 

Ngân hàng Chính sách xã hội, Điện lực Nghi Xuân, Bưu điện, Viễn thông, Kho 

bạc Nhà nước; 

+ Ban Thường vụ Hội doanh nghiệp huyện; 

+ Phóng viên Báo Hà Tĩnh thường trú tại huyện Nghi Xuân; Phóng viên 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (mời dự và đưa tin). 



- Thành phần tham dự tại điểm cầu các xã, thị trấn, kính mời: 

+ Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, 

thị trấn; 

+ Đại diện các Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn xã, thị trấn. 

(Thành phần ở xã, thị trấn giao UBND xã, thị trấn tin mời) 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 15 giờ ngày 11/10/2021 (Thứ hai). 

Địa điểm:  

- Điểm cầu cấp huyện: Tại phòng họp trực tuyến tầng 2, trụ sở UBND huyện. 

- Điểm cầu các xã, thị trấn: Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn. 

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị tài liệu phát cho các Đại biểu 

tham dự tại điểm cầu của huyện và gửi tài liệu qua hệ thống phần mềm 

hscvnx.hatinh.gov.vn để các đại biểu khai thác. Văn phòng HĐND-UBND 

huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp Viễn thông Nghi Xuân, 

UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan kiểm tra, kết nối đường truyền 

(test thử đường truyền vào lúc 07 giờ 30 phút và 14 giờ ngày 11/10/2021); bố trí 

cán bộ vận hành hệ thống trực tuyến phục vụ Hội nghị. 

- Điện lực Nghi Xuân bố trí đảm bảo nguồn điện. 

- Viễn thông Nghi Xuân đảm bảo đường truyền Internet và bố trí cán bộ 

phối hợp kiểm tra, kết nối và đảm bảo đường truyền trực tuyến trong thời gian 

diễn ra Hội nghị. 

- UBND các xã, thị trấn cử cán bộ phụ trách hệ thống trực tuyến chủ động, 

phối hợp, đảm bảo thời gian, chịu trách nhiệm trong quá trình kết nối, test đường 

truyền và trực kỹ thuật vận hành hệ thống tại địa phương trong thời gian diễn ra 

Hội nghị. Khai thác tài liệu và sao gửi các đại biểu tham dự tại điểm cầu các xã, 

thị trấn. Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.  

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

điểm quy định và thực hiện nghiêm túc các công tác phòng, chống dịch Covid-

19 khi tham gia Hội nghị./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng VHTT (để chuẩn bị); 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 
- Điện lực Nghi Xuân, Viễn thông Nghi Xuân; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Đinh Hữu Thắng 



DANH SÁCH DỰ KIẾN  

ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐIỂM CẦU CẤP HUYỆN 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

I Điểm cầu huyện (46 người) 

 Đại biểu cấp tỉnh 08 người 

 Đại biểu cấp huyện  

1 Phan Tấn Linh Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy 

2 Nguyễn Văn Hiếu Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

3 Nguyễn Hải Nam Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

4 Hoàng Hữu Hiệp UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

5 Bùi Việt Hùng UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 

6 Lê Tiến Hải UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện 

7 Phan Văn Thư UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy 

8 Trần Quỳnh Thao UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy 

9 Trần Thế Tài UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

10 Lê Thị Thanh Tâm UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy 

11 Nguyễn Quang Thành UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện 

12 Lê Hữu Hưng UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

13 Nguyễn Viết Hưng UVBCH Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện 

14 Hồ Trung Hùng UVBCH Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện 

15-21 

Trưởng các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc UBND huyện: Văn phòng HĐND và 

UBND, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi Trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa - thông tin; Văn hóa - Truyền thông (7) 

22-31 

Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Bảo 

hiểm xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách 
xã hội, Điện lực Nghi Xuân, Bưu điện, Viễn thông, Kho bạc Nhà nước (10) 

32-36 

Thường vụ Hội doanh nghiệp (5): Nguyễn Hồng Lê – Công ty CP Xây lắp tổng hợp 

Trường Long, Nguyễn Thị Thanh Nga – Doanh nghiệp tư nhân Nga Long, Đinh Sỹ 

Hoàng – Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Tuyết, Hoàng Đình Hùng - Quỹ tín dụng nhân 

dân liên xã Cương Gián – Xuân Liên, Nguyễn Xuân Cương – Công ty Cổ phần SPT. 

37-38 
Phóng viên Báo Hà Tĩnh thường trú tại huyện Nghi Xuân; Phóng viên Trung tâm Văn 
hóa - Truyền thông huyện (2) 
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