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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác  

năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội  

Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

 

 

Thực hiện Công điện số 1645/CĐ-VPCP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của 

Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương 

tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết 

của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (có gửi 

kèm theo); Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời đại biểu tham dự Hội nghị nêu trên, 

cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời dự Hội nghị: 

a) Tại điểm cầu tỉnh (Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh) 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thủ trưởng: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công 

an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Kho bạc Nhà nước 

tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh; Bảo hiểm xã hội Chi 

nhánh tỉnh. 

b) Tại điểm cầu các huyện, thành phố (Phòng họp trực tuyến các huyện, 

thành phố) 

- Đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy. 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Các phòng, ban và đơn vị có liên quan do Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố triệu tập. 

2. Thời gian: Thứ ba, ngày 03 tháng 01 năm 2023 (Buổi sáng bắt đầu từ 

08h00’, buổi chiều từ 14h00’). 

3. Chuẩn bị nội dung: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham 

mưu nội dung tham luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (nội dung tham 

luận có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, không quá 3 trang A4, không quá 10 
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phút trình bày). Trong đó, nội dung tập trung đánh giá về tình hình kinh tế - xã 

hội năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Những tồn tại, hạn chế; 

khó khăn về cơ chế, chính sách mà địa phương đang gặp phải; Kiến nghị, đề 

xuất những nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành của năm 2023 và thời gian 

tới, những cơ chế, chính sách mới, phạm vi tác động lớn. Hoàn thành và gửi về 

Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 12 năm 2022. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chuẩn bị chuẩn bị báo cáo tham luận, đăng ký danh sách Lãnh đạo tỉnh chủ trì 

tại điểm cẩu tỉnh và đại diện Lãnh đạo tỉnh phát biểu về Văn phòng Chính phủ 

theo yêu cầu. 

4. Lưu ý: Các đơn vị xác nhận thành phần tham dự trước 09 giờ 00 ngày 

02 tháng 01 năm 2023 qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Hành chính 

- Quản trị; email: kontum@chinhphu.vn hoặc số điện thoại: 0924343677); 

Đồng thời, sử dụng tài liệu Hội nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh (mục Tài liệu họp). 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu đến tham 

dự Hội nghị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b); 

- Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị; 

- Trung tâm PV HCC; 

- Lưu: VT, KTTH.VTH. 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Trình 
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