
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 

Số:           /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Krông Nô, ngày       tháng 7 năm 2022 

GIẤY MỜI  

Thảo luận, thống nhất phương án dự kiến  

phân bổ nguồn NSNN, khả năng đối ứng nguồn vốn của cấp xã thực hiện  

các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 
 

 

UBND huyện Krông Nô tổ chức buổi làm việc với các phòng, ban, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm để thảo luận, thống phương án dự kiến phân bổ 

nguồn vốn NSNN; khả năng đối ứng nguồn vốn của cấp xã thực hiện các Chương 

trình Mục tiêu Quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025. 

1. Chủ trì: Đồng chí Trần Đăng Ánh – Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Thành phần tham dự, mời 

- Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;  

- Trưởng phòng Phòng Dân tộc; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm. 

3. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 05/7/2022 (thứ Ba).  

4. Địa điểm: Phòng họp số 1, Trụ sở HĐND-UBND huyện; 

5. Nội dung: Thảo luận, thống nhất phương án dự kiến phân bổ nguồn 

NSNN; khả năng đối ứng nguồn vốn của cấp xã thực hiện các Chương trình 

MTQG năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025. 

6. Chuẩn bị nội dung 

6.1. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị các nội dung, để trình bày 

tại buổi làm việc, cụ thể như sau: 

- Phương án dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Phương án dự kiến phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Danh mục các công trình thuộc danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 – 2025 của huyện đã phê duyệt trùng với các dự án UBND các xã, thị trấn 
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Đắk Mâm đã đăng ký thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để thảo luận, 

thống nhất tại buổi làm việc. 

6.2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm nghiên cứu các phương án dự 

kiến phân bổ trên chủ động tính toán, cân đối nguồn vốn đối ứng của cấp mình để 

tham gia thảo luận, ý kiến tại buổi làm việc. 

6.3. Giao các Phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu trước 

nội dung (đăng tải trên trang thông tin điện tử) để thảo luận cho ý kiến tại buổi 

làm việc. 

7. Tài liệu: Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải các tài liệu lên 

Trang thông tin điện tử huyện trước 10 giờ 00 phút ngày 04/7/2022. 

*Văn phòng HĐND&UBND huyện không phát tài liệu tại buổi làm việc. 

Nhận được Giấy mời này, các cơ quan, đơn vị tham dự đúng thành phần và 

thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Thành Viên 
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