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           Số:       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Ngọc Hồi, ngày      tháng     năm 
 

 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Công văn số 2155/VP-NNTN, ngày 27/8/2019 của Văn phòng UBND 

tỉnh Kon Tum Về việc mời dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề 

án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện mời dự Hội nghị trực tuyến tại huyện với thành phần, thời gian, địa điểm 

như sau: 

1. Địa điểm và thành phần mời dự Hội nghị tại điểm cầu huyện: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

- Một số Doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao trên địa 

bàn huyện (giao phòng Nông nghiệp và PTNTchọn và mời). 

2. Địa điểm và thành phần mời dự Hội nghị tại điểm cầu các xã, thị trấn: 

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo các ban, ngành cấp xã, thị trấn. 

3. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2019 (thứ 5). 

* Ghi chú:  

 - Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị các biện pháp kỷ thuật để kết nối trực 

tuyến từ đầu cầu các xã, thị trấn và huyện đến đầu cầu tỉnh. 

 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tài liệu cho buổi Hội nghị. 

        Đề nghị các đồng chí tham dự đúng thời gian, thành phần mời./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, TH. 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

      Võ Đông 
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