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Thực hiện Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản 

lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Để sớm triển khai thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, 

khai thác chợ từ Ban quản lý, Tổ quản lý, UBND xã, thị trấn quản lý sang mô hình 

Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn 

huyện và việc đầu tư xây dựng mới chợ tại các xã trong giai đoạn 2022-2025; 

UBND huyện tổ chức cuộc họp với các nội dung cụ thể như sau: 

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

2. Thành phần tham dự, kính mời:  

- Thành viên Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện (theo Quyết định số 2027/QĐ-

UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện Krông Nô). 

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm. 

- Lãnh đạo các doanh nghiệp, Hợp tác xã (có danh sách kèm theo). 

3. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/9/2022 (Thứ Sáu) 

4. Địa điểm: Tại phòng họp số 1, Trụ sở HĐND&UBND huyện. 

5. Nội dung:  

- Xem xét cho ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch chuyển đổi chợ trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2022-2025. 

- Đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai 

thác chợ trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 604/KH-UBND ngày 30/12/2016 

của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai 

thác chợ giai đoạn 2017-2020. 

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành 

Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh  khai thác chợ trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

- Xin ý kiến về ý tưởng đầu tư xây dựng mới chợ Đức Xuyên và việc chuyển 

đổi mô hình quản lý, kinh danh khai thác chợ Đắk Drô (do Nhà đầu tư trình bày, 

đề xuất ý tưởng). 

6. Giao nhiệm vụ chuẩn bị: 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị tài liệu, các nội dung liên quan để trình 

bày, thảo luận tại cuộc họp gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện trước 10 giờ 

00 ngày 15/9/2022 để gửi Lãnh đạo UBND huyện và đăng tải lên Trang Thông tin 
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điện tử huyện. Đồng thời, gửi Giấy mời đến các doanh nghiệp có trong thành phần 

dự họp. 

- Các đơn vị tham gia chuẩn bị ý kiến đề xuất, tham gia thảo luận tại cuộc 

họp. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp và các điều kiện 

cần thiết phục vụ cuộc họp.  

* Tài liệu được Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử huyện Krông Nô (http://krongno.daknong.gov.vn/giay-moi-tai-lieu); đề 

nghị các đồng chí truy cập, nghiên cứu trước tài liệu để tham gia ý kiến tại cuộc 

họp. Văn phòng không phát tài liệu tại cuộc họp. 

Nhận được Giấy mời, đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự đúng 

thành phần và thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krongno.daknong.gov.vn/giay-moi-tai-lieu
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DANH SÁCH  

Doanh nghiệp, hợp tác xã mời tham gia họp  

(Ban hành kèm theo Giấy mời số    /GM-UBND ngày     /9/2022 của UBND huyện 

Krông Nô) 

 

STT 
Tên Doanh 

nghiệp/HTX 
Địa chỉ  Điện thoại  

Ghi 

chú  

1 
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Krông Nô 

Buôn K62, xã Đắk Drô, 

huyện Krông Nô 
0979. 736.199 
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Công ty TNHH Hương 

Thịnh Nghi Sơn 

Ấp Hiệp Tâm, xã Lôc 

Hiệp, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

0912.027.742 
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