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GIẤY MỜI 

Dự Phiên họp trực tuyến của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh  

với các địa phương tháng 9 năm 2022 

 

Căn cứ Thông báo số 255/TB-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến với các địa phương tháng 9 năm 

2022. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà mời các thành phần cùng tham dự họp trực 

tuyến tại điểm cầu UBND huyện như sau: 

I. HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

1. Thành phần tham dự 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng 

hộ Đăk Hà, Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế; Chi Cục thống kê huyện; Chi Cục thuế 

Khu vực số 02, Kho bạc Nhà nước huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, 

Trung tâm Môi trường và Dịch dịch vụ đô thị, Trạm thủy nông huyện, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông. 

2. Thời gian: 01 ngày thứ 7, ngày 01 tháng 10 năm 2022 (Buổi sáng từ 

08 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 14 giờ đến 15 giờ 45). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện. 
 

II. PHIÊN HỌP TRỰC TUYẾN UBND TỈNH VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

1. Thành phần tham dự 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng 

hộ Đăk Hà, Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế; Chi Cục thống kê huyện; Chi Cục thuế 

Khu vực số 02, Kho bạc Nhà nước huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, 

Trung tâm Môi trường và Dịch dịch vụ đô thị, Trạm thủy nông huyện, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông. 

2. Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 06 tháng 10 năm 2022 (Thứ 5). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện. 

4. Tài liệu Hội nghị:  



- Tài liệu Hội nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại 

địa chỉ https://kontum.gov.vn (Mục Tài liệu họp).  

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan tham mưu UBND huyện báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện các 

chỉ tiêu phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2022; những khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất kiến nghị để Lãnh đạo UBND huyện tham gia thảo luận 

tại cuộc họp. Hoàn thành nội dung tham mưu gửi về Văn phòng UBND tỉnh và 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chậm nhất vào 16 giờ ngày 

28/9/2022 để tổng hợp. 

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị đến trước 10 phút để ổn 

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

dịch Covid-19 theo quy định. 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự đúng thành phần và thời 

gian quy định./. 

Nơi nhận:        TL. CHỦ TỊCH  

- Như thành phần mời;             CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, UB. 

 

 

 

                  Nguyễn Văn An 
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