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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
Số: 152

/GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 26 tháng 06 năm 2020

GIẤY MỜI
Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương

Thực hiện Công điện số 677/CĐ-VPCP ngày 09/6/2020 của Văn phòng
Chính phủ về Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương,
UBND tỉnh kính mời các đồng chí tham dự Phiên họp nêu trên tại điểm cầu tỉnh
Đắk Lắk với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
1. Thành phần:
a) Tại điểm cầu trực tuyến UBND tỉnh (Phòng họp trực tuyến, tầng 3,
Trụ sở HĐND và UBND tỉnh, số 09 đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột):
Kính mời:
- Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy;
- Đồng chí Y Biêr Niê - Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đồng chí ủy viên UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị: Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải
quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà
nước Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Kho bạc nhà
nước tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành;
- Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao
thông và nông nghiệp phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn
thuộc Văn phòng.
- Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, C ng Thông tin điện
t tỉnh, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam thường tr tại tỉnh, Văn phòng thường
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tr Ban Truyền hình tiếng dân tộc tại Tây Nguyên (VTV5 - Đài Truyền hình
Việt Nam), Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại tỉnh, Báo Nhân dân, Đài
Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên (để đưa tin).
b) Tại điểm cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố:
Kính mời:
Đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan (Giao UBND
các huyện, thị xã, thành phố mời).
Trường hợp điểm cầu trực tuyến ở địa phương gặp sự cố không kết nối
liên thông được, kính mời đại diện lãnh đạo UBND (huyện, thị xã, thành phố) về
dự Phiên họp tại Phòng họp trực tuyến, tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND tỉnh, số
09 đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột.
2. Thời gian: Cả ngày, bu i sáng bắt đầu l c 8h00, bu i chiều bắt đầu l c
14 h00 ngày 02/7/2020 (Thứ Năm).
3. Chuẩn bị nội dung:
- Văn phòng UBND tỉnh chủ động liên hệ với Văn phòng Chính phủ để
cập nhật tài liệu và photo tài liệu cho đại biểu tham dự Phiên họp.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tham luận để lãnh đạo UBND tỉnh
phát biểu, g i về Văn phòng UBND tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số
5102/UBND-TH ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra hộp thư điện
t đã cung cấp (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2330/UBND-TH
ngày 26/3/2019) để nhận tài liệu Phiên họp. Văn phòng UBND tỉnh có trách
nhiệm t ng hợp và chuyển tài liệu bằng file điện t cho Văn phòng UBND các
huyện, thị xã, thành phố để photo g i các đại biểu dự Phiên họp tại điểm cầu các
địa phương.
- Để đảm bảo phục vụ chu đáo Phiên họp, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên
quan đăng ký danh sách đại biểu (gồm họ và tên, chức danh) tham dự Phiên họp,
g i về địa chỉ hộp thư điện t ubnd@daklak.gov.vn hoặc số điện thoại 080.50548,
0988.707.748 (Đ/c Hạnh) trước 11h00 ngày 01/7/2020 để báo cáo lãnh đạo UBND
tỉnh h ăng k
ng h nh h g i em i à i n ho i, kh ng ăng k
ng
h nh h
ăn n .

- Về chuẩn bị đường truyền trực tuyến tại các điểm cầu: Văn phòng
UBND tỉnh sẽ thông tin thời gian kiểm tra đường truyền trực tuyến sau khi có
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thông báo của Văn phòng Chính phủ; trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật, các địa
phương chủ động liên hệ đ/c Trần Cao Nguyên, số điện thoại 080.50584 hoặc
0986.476.789).
Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị đ ng thành phần và thời gian trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công ty Điện lực Đắk Lắk (để đảm bảo
cung cấp điện);
- VNPT Đắk Lắk (để đảm bảo đường
truyền họp trực tuyến);
- Phòng HCTC, QTTV, TT TTCB;
- Lưu: VT, TH (T_20)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Hồng Quý

