
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGỌC HỒI 

     
Số:          /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ngọc Hồi, ngày        tháng        năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện  

công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội 

  trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3008/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh; 

Giấy mời số 406/GM-VP ngày 20/9/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về dự Hội nghị 

trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022;  

UBND huyện kính mời tham dự Hội nghị trực tuyến nêu trên với thành phần, 

thời gian, địa điểm như sau: 

 1. Thành phần 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (phụ trách công tác đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội); 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Giáo dục và Đào tạo; Dân tộc; Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14h00 ngày 22 tháng 9 năm 2022 (Thứ 

Năm).  

 3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

* Ghi chú:  

- Đề nghị Điện lực Ngọc Hồi đảm bảo nguồn điện trong thời gian Hội nghị.  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp VNPT khu vực Ngọc Hồi-Đăk 

Glei để kết nối kỹ thuật đường truyền trực tuyến từ điểm cầu tỉnh về điểm cầu huyện. 

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu và 

các điều kiện vật chất khác phục vụ Hội nghị gửi về Văn phòng HĐND và UBND 

huyện trước 10 giờ ngày 22/9/2022.  

Kính đề nghị các đơn vị, địa phương tham dự đúng thời gian, thành phần./. 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần; 

- VP UBND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Điện lực Ngọc Hồi; 

-Trang thông tin điện tử huyện (đ/tin);  

- TTVHTT&DL (đưa tin); 

- Lưu: VT, TH. 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Thanh Tùng 
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