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GIẤY MỜI 

Hội nghị Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 7/2022 
 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện Krông Nô; UBND 

huyện tổ chức Hội nghị Ủy viên UBND huyện thường kỳ tháng 7/2022 để xin ý 

kiến, thảo luận và thống nhất của tập thể UBND huyện một số nội dung trình 

HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại kỳ họp thứ 4. 

1. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện. 

* Đồng chủ trì: Đồng chí Nguyễn Xuân Danh - Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; 

- Đồng chí Trần Đăng Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 08/7/2022 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường, trụ sở HĐND&UBND huyện. 

4. Thành phần tham dự, kính mời 

- Thường trực HĐND huyện. 

- Trưởng các Ban của HĐND huyện. 

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện. 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất. 

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

5. Nội dung: Thảo luận, cho ý kiến về các Nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp 

thứ 4, HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (các nội dung chưa thông qua 

đề nghị điều chỉnh tại Hội nghị UBND thường kỳ tháng 6 năm 2022 và một số nội 

dung mới). 

5.1. Các Nghị quyết sau khi tiếp thu tại Hội nghị Ủy viên UBND huyện 

thường kỳ tháng 6 năm 2022. 

(1) Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Krông Nô 

(Nghị quyết sau khi tiếp thu ý kiến tại Hội nghị Ủy viên UBND tháng 6/2022) -

Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị. 

(2) Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm 

thị trấn Đăk Mâm đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (Nghị quyết sau khi 

tiếp thu ý kiến tại Hội nghị Ủy viên UBND tháng 6/2022) - Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng chuẩn bị. 
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5.1. Các nội dung mới 

(3) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-

2025 và Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân 

sách cấp huyện – Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị. 

(4) Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 

2022. 

(5) Nghị quyết Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

huyện Krông Nô. 

(6) Nghị quyết về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ ngân sách Nhà 

nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô. 

(7) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình thuộc danh 

mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

5.3. Thảo luận các nội dung khác phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND huyện. 

6. Chương trình Hội nghị: Theo phụ biểu gửi kèm. 

7. Chuẩn bị phục vụ: Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chịu trách 

nhiệm chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ hội nghị. 

8. Tài liệu Hội nghị: Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải tài liệu 

lên Trang thông tin điện tử (http://krongno.daknong.gov.vn/giay-moi-tai-lieu) trước 

10h00 ngày 07/7/2022. 

* Lưu ý: Hội nghị có nhiều nội dung để thảo luận và thống nhất; do đó, để đảm 

bảo thời gian và chất lượng hội nghị UBND huyện yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung tại mục 5 chuẩn bị kỹ nội 

dung; làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thống nhất số liệu trước khi 

trình bày tại hội nghị; chỉ thảo luận đối với nội dung còn ý kiến khác, không thảo 

luận những nội dung đã thống nhất để đảm bảo thời gian chương trình hội nghị. 

- Đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu trước tài liệu để tham gia ý kiến và biểu 

quyết tại hội nghị; Văn phòng HĐND&UBND huyện không phát tài liệu tại hội nghị 

Nhận được giấy mời, đề nghị Trưởng các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, 

tham dự cuộc họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm như trên. Trường hợp các 

đồng chí ủy viên UBND huyện vắng mặt phải được sự đồng ý của đồng chí chủ trì Hội 

nghị và ủy quyền cho cấp Phó dự thay để đảm bảo quyền biểu quyết tại cuộc họp./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                                                                     

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Quang 

http://krongno.daknong.gov.vn/giay-moi-tai-lieu


 

CHƯƠNG TRÌNH 

HỘI NGHỊ ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

(Kèm theo Giấy mời        /GM-UBND, ngày       /7/2022 của UBND huyện) 

 

STT Nội dung  Cơ quan trình bày 

I Thông qua, thống nhất nội dung  

1 
Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 

– 2030 huyện Krông Nô 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

2 

Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Đăk Mâm đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

3 

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu 

tư công giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch vốn 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

nguồn vốn ngân sách cấp huyện 

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch 

4 
Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển năm 2022 

5 

Nghị quyết Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn huyện Krông Nô 

6 

Nghị quyết về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và 

phân bổ ngân sách Nhà nước thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

huyện Krông Nô. 

7 

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số 

công trình thuộc danh mục đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025. 

II 
Thảo luận các nội dung khác phát sinh thuộc 

thẩm quyền của UBND huyện 
Các cơ quan, đơn vị 

III 
Ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện (nếu có) 

Các Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

VI Kết luận, chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện 
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