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 GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Giấy mời số 11/GM-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh 

Bình Thuận; UBND huyện mời hội nghị trực tuyến với thành phần, nội dung, thời 

gian và địa điểm như sau:  

I. Thành phần: 

1. Cấp huyện: 

- Đồng chí Lê Quang Vinh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế - Tài chính, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Phòng Nội vụ - LĐTB&XH, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Ban QLDA đầu tư 

xây dựng, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất. 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

2. Cấp xã: 

 - Đại diện lãnh đạo UBND các xã. 

II. Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh năm 2023. 

* Giao Phòng Kinh tế - Tài chính chuẩn bị nội dung báo cáo tham luận để 

Chủ tịch UBND huyện phát biểu.  

III. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 12/01/2023. 

IV. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.  

Đề nghị các đồng chí về dự hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:     
- Như thành phần mời;   

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH (Lợi). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dƣơng Văn Trí 
 



CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

 (Sáng ngày 12/01/2023, bắt đầu vào lúc 8 giờ) 

 

Số 

TT 
Nội dung Thực hiện Thời gian 

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  
Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh 
Bắt đầu lúc 

8h00’ 

2 Phát biểu chủ trì, khai mạc Hội nghị 
Chủ tịch  

UBND tỉnh 
 

3 

 
Điều hành Hội nghị thảo luận 

PCT.UBND tỉnh 

Phan Văn Đăng  
 

4 

Báo cáo dự báo hoàn thành các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 của 

tỉnh 

Cục Thống kê 
8h15’- 8h25’ 

(10 phút) 

5 

Báo cáo tóm tắt các giải pháp trọng 

tâm dự thảo Chương trình hành động 

của UBND tỉnh  

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

8h25’- 8h40’ 

(15 phút) 

6 

Dự kiến các sở, ngành tham luận trực tiếp tại Hội nghị 

- Phân tích những khó khăn, vướng 

mắc lớn, cũng như những lợi thế, 

thời cơ sắp tới của từng ngành, lĩnh 

vực, địa phương của tỉnh. 

- Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh giải 

pháp chỉ đạo, điều hành để khai thác 

hiệu quả, phát huy tiềm năng và tận 

dụng thời cơ để phát triển kinh tế - 

xã hội, phấn đấu hoàn thành các 

nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội năm 2023 

10 huyện, thị xã, 

thành phố  

8h40’- 10h50’ 

- Mỗi đơn vị 

phát biểu 06 

phút. 

- Nghỉ giữa buổi 

(dự kiến lúc 

9h30’) 

Sở Tài chính 

Cục Thuế tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Công Thương 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Sở Giao thông vận tải 

BQL các KCN tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Sở Y tế 

Công an tỉnh 

7 Mời cơ quan Mặt trận, Đoàn thể tỉnh phát biểu  

8 Mời Thường trực HĐND tỉnh phát biểu 

9 Mời các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu 

10 Kính mời Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo 

11 Phát biểu đáp từ của Chủ tịch UBND tỉnh và kết luận Hội nghị. 
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