
 

UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

            

Số:             /GM-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Ngọc Hồi, ngày         tháng        năm 2020 

 

GIẤY MỜI 
 

UBND huyện nhận được Giấy mời số 84/GM-VP, ngày 11/5/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Kon Tum Về việc mời dự họp trực tuyến để nghe báo cáo về dự 

thảo Đề án củng cố, phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

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, địa điểm như sau: 

1. Thành phần:  

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

- Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lãnh đạo Trung tâm VH, TT, Du lịch và Truyền thông; 

- Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch. 

2. Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12/5/2020 (thứ ba). 

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

* Lưu ý:   

- Trung tâm VH, TT, Du lịch và Truyền thông: Tham mưu UBND huyện 

chuẩn bị nội dung phát biểu đúng trọng tâm, tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ 

khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hệ thống truyền thanh không 

dây trên địa bàn. 

 - Chi nhánh VNPT huyện 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 tại điểm cầu trên. 

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

điểm cầu trên. 

 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 huyện Ngọc Hồi; 

- Điện lực Ngọc Hồi; 

- Lưu: VT, TH. 

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Võ Đông 
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