
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /GM-UBND Đăk Hà, ngày      tháng       năm 
 

GIẤY MỜI 
Dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 

trực tuyến với địa phương 
 

Căn cứ Giấy mời số 302/GM-VP, ngày 01/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh 

Kon Tum về dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa 
phương. UBND huyện kính mời các thành phần tham dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần dự Hội nghị 

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Chi cục thuế khu vực số 2; Chi cục 

Thống kê huyện; Kho bạc Nhà nước huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; 

2. Thời gian: 01 ngày (thứ tư), ngày 03 tháng 8 năm 2022 (buổi sáng từ 

08h00 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 17h30) 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. 

4. Chuẩn bị: Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

- Theo dõi, sử dụng tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh để gửi các đại biểu dự Hội nghị.  

- Phối hợp với VNPT Đăk Hà và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều 

kiện, đảm bảo kỹ thuật đường truyền để phục vụ Hội nghị. 

5. Các đại biểu dự Hội nghị thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế.  

Kính đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc, tham dự đúng thành phần và 

thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                       
- Như thành phần mời;  
- Văn phòng UBND tỉnh (đ/b); 
- CT, các PCT UBND huyện;                                                    
- LĐ, CV VP; 
- Lưu: VP.                                                                                                               

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 

Đặng Thế Quyết 
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