
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM-UBND      Ngọc Hồi, ngày         tháng       năm 2022     

 

 

GIẤY MỜI 

 Để chuẩn bị tổ chức các hoạt động Văn hóa và các chuỗi sự kiện chào mừng 

kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi mời 

họp với thành phần, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 

 1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND huyện (chủ trì); 

- Đồng chí Y Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin;  

- Trưởng Phòng Dân tộc;  

- Trưởng Phòng Nội vụ; 

- Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Giám đốc Trung tâm VHTTDL&TT; 

- Bí thư Huyện Đoàn; 

- Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy. 

 2. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 23/11/2022 (Chiều thứ tư). 

 - Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

 3. Nội dung: Triển khai công tác tổ chức Hội nghị văn hóa và chuỗi các sự 

kiện văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum. 

 * Ghi chú: 

 - Đại biểu dự họp thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định. 

 - Phòng Văn hoá và Thông tin chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị. 



Đề nghị các đồng chí tham dự đúng thời gian, thành phần mời./. 
 

Nơi nhận:                                                    
- Như thành phần;  
- Chủ tịch; PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Phòng VHTT; 

-Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Y Lan 
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