
 

UBND TỈNH KON TUM 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Về việc mặc trang phục 

tham dự Lễ phát động ủng 

hộ Quỹ Vắc xin và công 

tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh Kon Tum 

 

  

Kính gửi: 
 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Văn phòng ĐĐBQH - HĐND tỉnh; 

- Các đơn vị Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; 

- Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Trường Chính trị tỉnh;  

- Báo Kon Tum; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc đứng chân trên địa bàn; 

- Thường trực huyện ủy/thành ủy; 

- UBND các huyện, thànhphố; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;  

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Đại diện các doanh nghiệp, đại biểu tham dự. 
 

Lễ phát động ủng hộ Quỹ Vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-

19 tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Lễ phát động) được tổ chức vào lúc 19h45, ngày 21 

tháng 6 năm 2021 tại Hội trường Ngọc Linh và được truyền hình trực tiếp trên 

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum. 

Để đảm bảo tính trang trọng của buổi Lễ phát động, thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kính 

đề nghị các đại biểu tham dự mặc trang phục như sau: 

Đại biểu nam mặc Comple thắt caravat; đại biểu nữ mặc áo dài truyền 

thống; đại biểu thuộc lực lượng vũ trang mặc lễ phục của lực lượng vũ trang; 

khuyến khích đại biểu là người dân tộc thiểu số mặc trang phục của dân tộc 

mình khi tham dự Lễ phát động. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để cơ quan, đơn vị, địa 

phương và đại biểu tham dự biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh: CVP, các PVP (đ/b); 

- Tổ giúp việc, Tổ phục vụ; 

- Lưu: VT, HCQTĐĐAT.
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đặng Quang Hà 
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