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GIẤY MỜI  

Hội nghị tổng kết các nhiệm vụ lĩnh vực Văn hoá – Xã hội năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

Để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Văn hoá – Xã 

hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. UBND huyện tổ chức Hội 

nghị tổng kết và mời thành phần tham dự như sau:  

1. Chủ trì Hội nghị: Đ/c Nguyễn Xuân Danh, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND huyện. 

2. Thành phần, kính mời: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; 

- Lãnh đạo các Phòng, đơn vị: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, 

Văn hoá và Thông tin, Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hoá – Thể 

thao và Truyền thông, Hội chữ thập đỏ huyện, Trung tâm GDNN-GDTX. 

- Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện; 

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

- Công chức phụ trách lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn 

hoá – Thông tin các xã, thị trấn. 

3. Thời gian: Vào lúc 13h30’, ngày 05/01/2023 (thứ Năm). 

4. Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

5. Giao nhiệm vụ chuẩn bị tại Hội nghị 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND: Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức 

và phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị. 

- Các đơn vị: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hoá và Thông 

tin, Y tế, Dân tộc, Hội Chữ thập đỏ gửi báo cáo về Văn phòng HĐND&UBND 

huyện trước 10h ngày 04/01/2023 để đăng tải lên Trang thông tin điện tử huyện.  
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- Các đại biểu tham dự Hội nghị đăng tải tài liệu tại Trang thông tin điện tử 

huyện: http://krongno.daknong.gov.vn/. Văn phòng không phát tài liệu tại Hội 

nghị. 

(có Chương trình Hội nghị đính kèm) 

Nhận được Giấy mời, các đồng chí sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng 

thời gian và thành phần theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT.UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Phục vụ. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lang Văn Đức 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
 

 

Stt Nội dung Thực hiện 

1 Đón tiếp đại biểu VP. HĐND&UBND huyện 

3 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu VP. HĐND&UBND huyện 

4 Phát biểu khai mạc Hội nghị 
Đc Nguyễn Xuân Danh – PCT 

Thường trực UBND huyện  

5 

Báo cáo tóm tắt kết quả Công tác lĩnh vực Văn hóa -

Thông tin năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 
Lãnh đạo Phòng VHTT huyện 

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác lĩnh vực lao động, 

thương binh và xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 
Lãnh đạo Phòng LĐTBXH 

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác lĩnh vực Y tế năm 2022, 

nhiệm vụ năm 2023 
Lãnh đạo phòng Y tế 

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác lĩnh vực Dân tộc năm 

2022, nhiệm vụ năm 2023 
Lãnh đạo Phòng Dân tộc 

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác Chữ thập đỏ Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ 

6 
Báo cáo tham luận của các xã, thị trấn: Quảng Phú, Nam 

Đà, Nâm N’Đir, Đắk Nang, Thị trấn Đắk Mâm 
Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn 

7 Hội nghị thảo luận Đại biểu tham dự Hội nghị 

8 Phát biểu chỉ đạo của cấp trên Thường trực Huyện ủy 

9 Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị 
Đc Nguyễn Xuân Danh – PCT 

Thường trực UBND huyện 
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