
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

Số:        /GM-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hanh phúc 

 

Krông Nô, ngày     tháng 7 năm 2022 

GIẤY MỜI 

V/v họp công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ cơ sở lần 

thứ XIV, năm 2022 tại huyện Krông Nô tổ chức vào ngày 05/8/2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện Krông 

Nô về việc tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ cơ sở lần thứ XIV, năm 2022 

tại huyện Krông Nô. UBND huyện tổ chức cuộc họp để nhắm bắt và chỉ đạo một số 

nội dung công tác tổ chức Hội thảo, cụ thể như sau: 

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

2. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 01/8/2022 (Thứ hai). 

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

4. Thành phần tham dự 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông. 

5. Giao nhiệm vụ 

5.1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp. 

5.2. Giao các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch số 178/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện Krông Nô chuẩn bị nội 

dung để báo cáo công tác chuẩn bị tại cuộc họp. 

Nhận được Giấy mời này, các phòng, ban, đơn vị tham dự cuộc họp đúng 

thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lang Văn Đức 
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