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GIẤY MỜI 
 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND huyện 

về tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm lĩnh 

vực Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện tổ chức hội nghị: 

 1. Chủ trì Hội nghị:  

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

- Đồng chí Nguyễn Chung Huy - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi 

trường - Đồng chủ trì. 

2. Thanh phần tham dự Hội, kính mời: 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Tập thể Lãnh đạo, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Công an huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp; 

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

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các bộ phận của Chi nhánh VPĐKĐĐ 

Krông Nô; 

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện; 

 - Chủ tịch và Công chức địa chính phụ trách lĩnh vực đất đai, khoáng sản, 

môi trường UBND các xã, thị trấn; 

 - Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường (giao Phòng Tài 

nguyên và Môi trường mời); 

 - Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyện (phóng viên đưa tin). 

 3. Thời gian và địa điểm: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/8/2022 (Thứ 

2) tại Hội trường UBND huyện. 

4. Nội dung: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 

Huyện ủy, UBND huyện giao và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các 

chỉ tiêu đã được phê duyệt trong 6 tháng đầu năm, từ đó đánh giá những kết quả 

đạt được, các tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong 



6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trên lĩnh vực tài nguyên môi 

trường. 

- Giao nhiệm vụ giai đoạn triển khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ 

sơ địa chính và xây dựng cơ sỡ dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện. 

5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

- Chuẩn bị các nội dung ý kiến; khó khăn, vướng mắc, ngành lĩnh vực phụ 

trách, quản lý và nghiên cứu Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các báo cáo tham 

luận để đề xuất các giải pháp thực hiện thời gian tới tại Hội nghị. Tài liệu đã 

được đăng tải tại mục Giấy mời tài liệu hội nghị - Trang Thông tin điện tử: 

http://krongno.daknong.gov.vn/ (Văn phòng HĐND&UBND huyện không phát 

hành tài liệu tại hội nghị).  

- Giao Văn phòng HĐND&UBND chủ động phối hợp với phòng Tài 

nguyên và Môi trường chuẩn bị hội trường và các điều kiện phục vụ cho hội nghị.  

 Nhận được Giấy mời đề nghị các cơ quan, đơn vị tham dự đúng thành 

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

     
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP. HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Trí Quang 
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