
UBND TỈNH KON TUM 

VĂN PHÒNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /GM-VP Kon Tum, ngày      tháng     năm 

 

GIẤY MỜI 

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ 

Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2001/KH-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ban 

Tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum (Ban Tổ chức)1; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

kính mời các đồng chí dự họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ phát động và tiếp nhận 

ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum (Lễ 

phát động), như sau: 

1. Chủ trì: Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức.  

2. Thành phần: 

- Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 15 tháng 

6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. 

 3. Thời gian, địa điểm: Lúc 14h00’ ngày 18 tháng 6 năm 2021 (thứ Sáu), 

tại Hội trường lớn - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

   4. Đề nghị các cơ quan thành viên Ban Tổ chức rà soát, báo cáo công tác 

chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 2001/KH-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2021 

của Ban Tổ chức.   

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và kính mời các đồng chí dự 

cuộc họp trên./.  
 

Nơi nhận: 

- PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức; 

- Thành phần dự họp; 

- Phóng viên Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh,  

Cổng TTĐT (dự và đưa tin); 

- Lưu: VT, HCQT, KGVX 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Đình Cầu  

 

                                                      
1 Tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum. 
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