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Ngọc Hồi, ngày         tháng         năm 2020 
 

 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Giấy mời số 28/GM-UBND, ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Kon Tum 

Về dự Phiên họp trực tuyến của Chính phủ tháng 6 năm 2020 với các địa phương. 

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

UBND huyện mời dự họp trực tuyến với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Chủ tịch HĐND huyện; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Các Ủy viên UBND huyện; 

 - Lãnh đạo Công an huyện; 

- Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Thủ trưởng các đơn vị: Chi Cục thuế huyện; Bảo hiểm Xã hội huyện; Chi cục 

Thống kê huyện; Kho bạc Nhà nước Ngọc Hồi; Trung tâm Môi trường & Dịch vụ đô thị 

huyện; Trung tâm VH, TT, Du lịch và Truyền thông; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện; Trung tâm GDNN-GDTX huyện; Ban Quản lý DA ĐTXD huyện; Các Đồn biên 

phòng đóng chân trên địa bàn huyện; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi; Hạt 

Kiểm lâm Ngọc Hồi. 

2. Thời gian: 01 ngày thứ năm, ngày 02 tháng 7 năm 2020 (buổi sáng bắt đầu 

từ 08h00; buổi chiều bắt đầu từ 14h00). 

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

* Ghi chú:  

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

tuyến từ đầu cầu huyện đến đầu cầu tỉnh và chuẩn bị tài liệu cho buổi Hội nghị. 

 - Chi nhánh VNPT Ngọc Hồi cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với các điểm cầu đảm 

bảo đường truyền thông suốt và thường trực trong quá trình diễn ra Hội nghị. 

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

* Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị thường xuyên truy cập và sử dụng tài liệu Phiên họp 

được đăng tải tại mục "Tài liệu họp" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

(https://kontum.gov.vn) để nghiên cứu. 

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. 
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      Võ Đông 
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