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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Giấy mời số 94/GM-VP, ngày 15/5/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh Kon Tum về họp trực tuyến về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

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

UBND huyện mời dự họp trực tuyến tại huyện và xã, thị trấn với thành phần, thời 

gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần và địa điểm mời dự họp tại điểm cầu huyện 

1.1. Thành phần: 

 - Đ/c Y Lan - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Lãnh đạo phòng Tài chính và Kế hoạch. 

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

2. Thành phần và địa điểm mời dự họp tại điểm cầu các xã, thị trấn 

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Cán bộ Thương binh và Xã hội và Kế toán. 

3. Thời gian:Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2020 (thứ ba) 

* Ghi chú:  

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

trực tuyến từ đầu cầu các xã, thị trấn và huyện đến đầu cầu tỉnh. 

 - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng Tài chính và 

Kế hoạch chuẩn bị: Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách chi trả hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và tài liệu phục vụ cho 

buổi Hội nghị. 

 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 
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