
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KRÔNG NÔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-UBND Krông Nô, ngày 10 tháng 9 năm 2022 

GIẤY MỜI 

V/v dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác  

phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện  

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017  

 
 

Thực hiện Giấy mời số 381/GM-UBND ngày 10/9/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, 

chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 

18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy; UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến điểm cầu 

huyện Krông Nô với nội dung cụ thể như sau:  

1. Chủ trì điểm cầu: Đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện. 

2. Thành phần tham dự: 

- Lãnh đạo Công an huyện;  

- Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

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

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lãnh đạo Phòng Y tế; 

- Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội;  

- Lãnh đạo Điện lực Krông Nô;  

- Đội nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy - Công an huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (đưa tin). 

3. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/9/2022. 

- Địa điểm: Phòng họp số 1 trụ sở HĐND&UBND huyện. 

4. Chuẩn bị nội dung: 
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4.1. Giao Công an huyện chủ động liên hệ với Công an tỉnh nhận tài liệu 

phục vụ Hội nghị, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện để đăng tải 

tài liệu Hội nghị. 

4.2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Viễn thông 

Krông Nô chuẩn bị phòng họp, đảm bảo đường truyền tại điểm cầu huyện. 

Nhận được Giấy mời này, các đại biểu tham dự đúng thời gian, thành 

phần, địa điểm theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm VNPT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lang Văn Đức 
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