
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

Số:          /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Krông Nô, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Hội nghị Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 8 năm 2022 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện; UBND 

huyện tổ chức Hội nghị Ủy viên UBND huyện thường kỳ tháng 8/2022 với nội 

dung như sau: 

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

tịch UBND huyện. 

* Đồng chủ trì: 

- Đồng chí Nguyên 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 14 giờ 00 phút, ngày 22/8/2022. 

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

4. Thành phần tham dự, kính mời 

- 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 huyện; 

- Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm. 

5. Nội dung: Thảo luận, cho ý kiến về 

5.1. Các nội dung trình tại kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 8 

(1) Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 16-

CTr/TU ngày 19/7/2017 của Ban thường vụ và thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về 

thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị 

- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

– Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị. 

(2) Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành 

động số 19-CTr/TU ngày 07/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đắk Nông về chủ 

trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo tài 

chính quốc gia an toàn, bền vững – Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị 

(3) Dự thảo Báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-

NQ/HU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình 
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hành động số 20-CTr/TU ngày 07/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn – Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị. 

(4) Thảo luận, thống nhất phương án xây dựng công trình văn hóa lịch sử 

báo cáo Thường trực Huyện ủy theo chỉ đạo tại Thông báo số 753-TB/VPHU ngày 

08/6/2022 – Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị. 

(5) Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 43-CTr/TU, ngày 

19/5/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 

10/02/2022 của Bộ Chính trị định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công 

nghiệp khai khoáng – Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị. 

(6) Dự thảo Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 17-

CTr/TU, ngày 19/7/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 

05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo đảm an ninh 5 kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế (Văn bản Mật) – Giao Công an 

huyện chuẩn bị. 

5.2. Các nội dung khác phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND huyện. 

(7) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của các Phòng: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính – Kế hoạch; Kinh tế 

và Hạ tầng; Y tế. 

(8) Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa 

bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 và Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của 

Ban chuyển đổi chợ huyện Krông Nô. 

(9) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 22/7/2022 của Huyện 

ủy về phát triển thị trấn Đắk Mâm giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030. 

(10) Kế hoạch thực hiện Chương trình số 14-CTr/HU ngày 31/3/2022 của 

Huyện ủy về phát triển đô thị huyện Krông Nô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

(11) Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Công 

văn số 815-CV/VPHU ngày 15/8/2022 và Thông báo số 753-TB/VPHU ngày 

08/6/2022. 

* Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung trên: Chuẩn bị kỹ nội 

dung; tổ chức 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. 

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 phòng họp và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ hội nghị. 
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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). 

* Lưu ý:  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện không phát tài liệu tại hội nghị (Đối với 

các văn bản mật sẽ phát tài liệu tại Hội nghị). 

- 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. 

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./. 

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       /8/2022 của UBND huyện) 

 

STT Nội dung thông qua; thảo luận Cơ quan trình bày 

I Nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 8/2022 

1 

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện 

Chương trình số 16-CTr/TU ngày 19/7/2017 

của Ban thường vụ và thực hiện Nghị quyết số 

06-NQ/TU, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện 

có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, 

giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối 

cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại 

tự do thế hệ mới 

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch 

2 

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện 

Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 

07/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đắk Nông 

về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách 

Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo tài 

chính quốc gia an toàn, bền vững 

3 

Báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 26-NQ/HU ngày 12/10/2017 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương 

trình hành động số 20-CTr/TU ngày 07/8/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ 

Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

4 

Thảo luận, thống nhất phương án xây dựng 

công trình văn hóa lịch sử báo cáo Thường trực 

Huyện ủy theo chỉ đạo tại Thông báo số 753-

TB/VPHU ngày 08/6/2022. 

5 

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 43-

CTr/TU, ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy Đắk 

Nông thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 

10/02/2022 của Bộ Chính trị định hướng chiến 

lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai 

khoáng 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

6 

Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình 

hành động số 17-CTr/TU, ngày 19/7/2017 của 

Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 

05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

Công an huyện 
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STT Nội dung thông qua; thảo luận Cơ quan trình bày 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an 

ninh 5 kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập kinh tế quốc tế (MẬT) 

7 

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thường 

trực Huyện ủy tại Công văn số 815-CV/VPHU 

ngày 15/8/2022 và Thông báo số 753-

TB/VPHU ngày 08/6/2022 

Văn phòng HĐND& 

UBND huyện 

 

II 
Thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND 

huyện và một số khác phát sinh 

1 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng: 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính – 

Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Y tế. 

Phòng Tư pháp và các 

phòng ban 

2 

Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh 

doanh, khai thác chợ trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2022 - 2025 và Quyết định ban hành Quy 

chế hoạt động của Ban chuyển chợ huyện 

Krông Nô 

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 3 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU 

ngày 22/7/2022 của Huyện ủy về phát triển thị 

trấn Đắk Mâm giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030 

4 

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 14-

CTr/HU ngày 31/3/2022 của Huyện ủy về phát 

triển đô thị huyện Krông Nô giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

III 
Ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện (nếu có) 

Các Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

IV Kết luận, chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện 
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