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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Giấy mời số 241/GM-VP, ngày 01/11/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh Về việc Họp trực tuyến công tác khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra và công 

tác phòng, chống, ứng phó bão, mưa lũ lớn trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.  

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

UBND huyện mời dự họp trực tuyến tại huyện và các xã, thị trấn với thành phần, 

thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần và địa điểm mời dự họp tại điểm cầu huyện 

1.1. Thành phần: 

- Chủ tịch UBND huyện; 

 - Đ/c Nguyễn Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện; 

- Trung tâm VH,TT,DL và Truyền thông (dự và đưa tin). 

1.2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trụ sở HĐND&UBND huyện. 

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

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo các Đồn Biên phòng.  

3. Thời gian:Vào lúc 14 giờ 00, ngày 02 tháng 11 năm 2020 (thứ Hai). 

 * 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 báo cáo tình hình 

mưa lũ trên địa bàn huyện và tài liệu phục vụ cho cuộc Họp. 

 - Chi nhánh VNPT huyện Ngọc Hồi cử cán bộ kỹ thuật đảm bảo đường truyền 

thông suốt và thường trực trong quá trình diễn ra cuộc Họp tại điểm cầu trên. 

- Điện lực Ngọc Hồi đảm bảo nguồn điện trong thời gian diễn ra cuộc Họp 

tại điểm cầu trên. 

 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 PCVP; 

- Chi nhánh VNPT Ngọc Hồi; 

- Điện lực Ngọc Hồi; 

- Lưu: VT, TH. 

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Võ Đông 
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