
TỈNH UỶ KON TUM 

VĂN PHÒNG 
* 

Số 1135-CV/VPTU 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 Kon Tum, ngày 31 tháng 5 năm 2021 

         V/v mời dự Hội nghị trực tuyến về công tác 

               phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

 
 

Kính gửi:  - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

- Công an tỉnh, 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

- Các sở: Y tế; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục 

và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông vận 

tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên 

và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Công 

Thương; Ngoại vụ, 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Cục Quản lý thị trường, 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

- Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

Thực hiện Chương trình công tác và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Văn 

phòng Tỉnh ủy kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị trực tuyến về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 19 giờ 00, ngày 01-6-2021 (thứ Ba). 

2. Thành phần và địa điểm 

2.1. Tại điểm cầu của tỉnh (Hội trường họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, số 67 

Bà Triệu, thành phố Kon Tum). 

- Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy (Chủ trì Hội nghị). 

- Tập thể Thường trực Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Y Ngọc, UVTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chủ tịch  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

- Giám đốc các sở: Y tế; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao 

thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; 

Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Ngoại vụ. 

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường. 

- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu Quốc 

tế Bờ Y. 

- Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

* Mời: Phóng viên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh dự, đưa tin. 

2.2. Tại điểm cầu các huyện, thành phố 

- Bí thư các huyện ủy, thành ủy. 

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

- Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, thành phố. 

- Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, thành 

phố. 

3. Để chuẩn bị chu đáo nội dung Hội nghị, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn trong thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; hoàn thành 

và gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước 14 giờ 00, ngày 

01-6-2021 để làm tài liệu Hội nghị.  

* Đề nghị Thường trực các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo mời thành phần tham 

dự; chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức điểm cầu trực tuyến tại 

điểm cầu của các huyện, thành phố, bảo đảm kết nối thông suốt với điểm cầu của 

tỉnh. 

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị 

các điều kiện để tổ chức điểm cầu của tỉnh tại Hội trường họp Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và kết nối thông suốt với điểm cầu các huyện, thành phố.  
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Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần, thời gian 

quy định và xác nhận thành phần tham dự qua đồng chí Trần Tuấn Phương, 

Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Tỉnh ủy (số điện thoại: 0982.081.870); 

đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

(như: Dùng dịch dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang...) khi dự họp. 

Kính mời các đồng chí dự họp. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên,                                                                  
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh,             

- Các phòng: Tổng hợp, Quản trị, CY-CNTT, 

  Hành chính (VPTU), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

                                                                       

Vũ Hồng Sơn 
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