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GIẤY MỜI 

 
 

Thực hiện Giấy mời số 01/GM-VP, ngày 07/01/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh Kon Tum mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm.  

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

UBND huyện mời dự Hội nghị trực tuyến tại huyện với thành phần, thời gian, địa 

điểm như sau: 

 1. Thành phần mời dự Hội nghị tại điểm cầu huyện (Hội trường trực tuyến 

tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND huyện): 

 - Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo liên 

ngành an toàn thực phẩm huyện; 

- Các Phó Trưởng ban:  

 - Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách), Phó trưởng ban thứ nhất; 

- Trưởng Phòng Y tế,  Phó Trưởng ban thường trực; 

- Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Các ủy viên: 

 -Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 3; 

- Lãnh đạo Công an huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

 UBND huyện mời đại diện lãnh đạo các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo: Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Hội Nông dân huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện. 

2. Thành phần mời dự Hội nghị tại điểm cầu các xã, thị trấn: 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 



 

- Trưởng Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các xã, thị trấn và Công chức trực 

tiếp theo dõi công tác an toàn vệ sinh các xã, thị trấn; 

  - Lãnh đạo các ban, ngành các xã, thị trấn (Mặt trận Tổ quốc; Hội phụ nữ; Hội 

nông dân). 

 3. Thời gian: Vào lúc 08h 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2020 (thứ bảy) 

 * Ghi chú:  

 - Giao phòng Y tế chuẩn bị nội dung phát biểu của lãnh đạo UBND huyện và 

các đề xuất, kiến nghị;  

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

cuộc họp tại điểm cầu huyện Ngọc Hồi. 

 - Chi nhánh VNPT Ngọc Hồi đảm bảo kỹ thuật kết nối trực tuyến điểm cầu 

tỉnh đến điểm cầu huyện và xã, thị trấn (từ 15h00 ngày 10/01/2020). 

 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; 

- Điện lực Ngọc Hồi; 

- Chi nhánh VNPT Ngọc Hồi; 

- Lưu: VT, TH. 

     KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

Võ Đông 
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