
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:                            Ngọc Hồi, ngày       tháng        năm  

THÔNG BÁO 

Về nội dung, thời gian phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2019 
 

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2019; UBND 

huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2019 với nội dung, thành phần, thời 

gian và địa điểm như sau: 

1. Nội dung 

- Dự thảo Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - 

xã hội tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 (Phòng Tài chính - Kế hoạch 
chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị nội dung). 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá sơ bộ tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-

CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện lĩnh vực đột phá trong 

năm 2019 trên địa bàn huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung). 

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, 

nhiệm kỳ 2016-2021. 

-  Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

2. Thành phần dự họp 

- Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì; 

- Các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực 

UBMTTQVN huyện (có giấy mời riêng). 

- Mời Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị; Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 

Trung tâm  Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

3. Thời gian: Vào lúc 08h00”, ngày 18/7/2019 (Thứ năm). 

4. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND  huyện. 

 (Tài liệu họp sẽ được gửi đến các đại biểu thông qua VNPT Ioffice và đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử huyện Ngọc Hồi www.ngochoi.kontum.gov.vn trước 14 
giờ 00 phút, ngày 17/7/2019 để các đại biểu nghiên cứu tham gia). 

UBND huyện đề nghị các đồng chí tham dự đúng thời gian, thành phần mời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tài Thu 

http://www.ngochoi.kontum.gov.vn/
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