
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBND        Đăk Hà, ngày      tháng      năm 2023. 
 

 

THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm, phương tiện đưa đón đại biểu tham dự  

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3270/KH-BTC ngày 30/9/2022 của Ban Tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum về tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum. 

Để tổ chức cho các Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập 

tỉnh Kon Tum được đảm bảo, Ủy ban nhân dân huyện thông báo như sau: 

1. Về thành phần tham dự: (Có danh sách kèm theo) 

2. Về đưa đón các đại biểu  

- Các xã, thị trấn đưa đại biểu của địa phương tập trung tại huyện chậm nhất 

lúc 17 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2023 tại trụ sở UBND huyện.  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức đưa đại biểu đi dự lễ từ 17h giờ 

00 phút đến khi kết thúc lễ. 

- Thời gian đón đại biểu về lại địa phương, đơn vị: Trước 22h30 phút, ngày 

09 tháng 02 năm 2023 (các xã, thị trấn cử người, bố trí phương tiện để đón đại 

biểu từ UBND huyện về xã, thị trấn). 

- Đối với đại biểu trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ do đồng chí 

trong Thường trực quyết định về thời gian dự lễ. 

3. Về trang phục đại biểu: Nam mặc comple, nữ mặc trang phục áo dài hoặc 

công sở; đối với đại biểu là người DTTS, mặc trang phục truyền thống của dân tộc 

mình; đeo huân chương, huy chương. 

4. Về phương tiện đưa đón 

- Đề nghị Văn phòng Huyện ủy bố trí 02 xe ô tô 82B - 2267 và 82B - 00025 

đưa đón các đại biểu: Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Ủy viên 

BTV Huyện ủy thuộc khối Đảng. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí 02 xe ô tô:  

+ Xe 82B - 0502: Đưa đón các đại biểu là: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, 

Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

+ Xe 82B - 00505 (xe hợp đồng): Đưa đón các đại biểu là: Người có uy tín, 

già làng tiêu biểu; thân nhân Mẹ VNAH, AHLL vũ trang nhân dân.  

Phân công đồng chí Trần Anh Dũng, Trưởng phòng VH-TT huyện, làm 

Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Phúc Đoan, Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND huyện, làm Phó đoàn. 
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          - Đề nghị UBND các xã, thị trấn sắp xếp thời gian, bố trí phương tiện đưa, 

đón các đại biểu đúng theo thành phần, thời gian và địa điểm đã nêu trên. 

 (Thông tin liên hệ đồng chí Nguyễn Phúc Đoan, Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, số điện thoại 0978.548.690). 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng VH-TT huyện; 

- UBND xã:  Đăk La, Đăk Mar, 

 Đăk Ui, Đăk Ngọk, Đăk Hring, Ngọk Wang,  

Ngọk Réo, Hà Mòn và thị trấn Đăk Hà.; 

- Lưu: VT.. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
         Nguyễn Văn An 
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