
ỦY 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 
 

 Thực hiện Giấy mời số 384/GM-VP ngày 13/9/2022 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân huyện mời tham dự Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc về chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa 

phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp với thành phần, 

thời gian và địa điểm như sau:  

1. Thành phần: 

- Chủ tịch UBND huyện;  

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; 

- Lãnh đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Truyền thông; Trang thông tin 

điện tử huyện (đưa tin) 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: 08 giờ, ngày 15 tháng 9 năm 2022 (thứ 5). 

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

3. Nội dung: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyên đề đẩy mạnh cải cách 

thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người 

dân, doanh nghiệp.  

* Ghi chú:  

 - Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với VNPT Khu vực Ngọc 

Hồi-Đăk Glei chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để kết nối, đảm bảo thông suốt trong 

quá trình trực tuyến. 

- Các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện các biện pháp bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị tham dự đúng 

thành phần và thời gian./. 

Nơi nhận:                                
- Như thành phần;     
- VP UBND tỉnh (b/c);                                                                                  

- Lưu: VT, TH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 
 
 

Phan Thanh Tùng 
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