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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ 

năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia 

 
  

 

Thực hiện Công điện số 1528/CĐ-VPCP ngày 30/12/2019 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 

2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 

Quốc gia. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ chủ trì. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 14h00, thứ Năm, ngày 02/01/2020. 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trung tâm Thông tin - Công báo - 

Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.  

Thành phần dự Hội nghị tại cầu trực tuyến của tỉnh, kính mời:  

-  Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (theo Quyết 

định số 3090/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (theo Quyết 

định số 3091/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh); 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - TH tỉnh cử phóng viên dự và đưa tin. 

Giao:  

- Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và các cơ quan liên 

quan chuẩn bị nội dung tham luận và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về nhiệm vụ của 

Ban Chỉ đạo 138, 389 tỉnh trong năm 2020, đặc biệt công tác đảm bảo ANTT, 

ATGT, phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bình ổn 

giá dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán; liên hệ Bộ Công an để chuẩn bị tài liệu 

liên quan nội dung tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo 138/CP, gửi lãnh đạo UBND 

tỉnh trước 10 giờ ngày 02/01/2019 và gửi đại biểu tại Hội nghị. 

- Cục Hải quan tỉnh: Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị và chỉ đạo 

của lãnh đạo tỉnh về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong năm 2020, đặc biệt 

công tác phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bình ổn 

giá dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán, gửi Công an tỉnh trước 17 giờ ngày 

01/01/2020; liên hệ Bộ Tài chính để chuẩn bị tài liệu liên quan nội dung tổng kết 

công tác của Ban Chỉ đạo 138/CP, gửi lãnh đạo UBND tỉnh trước 10 giờ ngày 

02/01/2019 và gửi đại biểu tại Hội nghị. 



- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chuẩn bị Hội trường; 

đảm bảo đường truyền tín hiệu phục vụ Hội nghị trực tuyến. 

Đề nghị các đại biểu dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
 - Như thành phần mời; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

 - Chánh VP, các Phó VP; 

 - Trung tâm TT - CB - TH; 

 - Phòng QT-TV; 

- Trung tâm TT - CB - TH; 

 - Lưu: VT, NC 

- Gửi tin nhắn công vụ. 

    

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 
                            
 

      Phạm Xuân Phú 
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