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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Giấy mời số 38/GM-UBND, ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum 

mời dự họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2020. 

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: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; 

 - Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường; 

 - Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

 - Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 - Lãnh đạo Ban quản lý DA ĐTXD huyện. 

 2. Thời gian: 01 buổi, vào lúc 08h00, ngày 16 tháng 7 năm 2020 (thứ Năm)  

 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 Họp. 

 - 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 buổi Họp. 

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

* Lưu ý: Các đơn vị truy cập và sử dụng tài liệu 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. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

   Võ Đông 
 

https://kontum.gov.vn/
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