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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành  

phục vụ người dân, doanh nghiệp 

 

Căn cứ Giấy mời số 384/GM-VP, ngày 13/9/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh Kon Tum về dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ 

người dân, doanh nghiệp; UBND huyện mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa 

phương tham dự Hội nghị nêu trên, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời dự Hội nghị: 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Công chức bộ phận một cửa huyện (thủ trưởng các cơ quan thông báo 

cho thành phần biết dự). 

2. Thời gian: 08 giờ, ngày 15 tháng 9 năm 2022 (thứ 5). 

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

Lưu ý:  Các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị đến trước 15 phút để ổn 

định tổ chức; thực hiện các biện pháp bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định; đồng thời, chủ động theo dõi, sử dụng tài liệu Hội nghị 

được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ https://kontum.gov.vn 

(mục Tài liệu họp). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham dự đúng thành phần và thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- Văn phòng UBND tỉnh (để xác định thành phần tham dự); 

- LĐ UBND huyện; 

- LĐ; CV VP; 

- Lưu: VT. 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An 
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