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GIẤY MỜI  

Họp xét và đề nghị công nhận các danh hiệu Văn hoá năm 2022 

 

Để đánh giá, công nhận các danh hiệu Khu dân cư văn hoá; cơ quan, đơn 

vị đạt chuẩn văn hoá; xã đạt chuẩn văn hoá Nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị năm 2022. Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” tổ chức cuộc họp của Ban chỉ đạo để họp xét và đề nghị công nhận 

các danh hiệu văn hoá và mời thành phần tham dự như sau: 

1. Thành phần mời tham dự hội nghị: 

- Chủ trì: Đ/c Nguyễn Xuân Danh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 

- Trưởng Ban chỉ đạo huyện. 

- Các đồng chí trong Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa huyện Krông Nô (Theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 
12/8/2021 của UBND huyện Krông Nô gửi đích kèm). 

2. Thời gian: 08h00’ ngày 14/11/2022 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

4. Nội dung: Họp xét và đề nghị các danh hiệu Khu dân cư văn hoá; cơ 

quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; xã đạt chuẩn văn hoá Nông thôn mới; thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị năm 2022. 

5. Giao chuẩn bị: 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 

huyện) chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp và gửi về Văn phòng HĐND&UBND 

huyện trước 10h00’ ngày 12/11/2022. 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi đôn đốc các cơ quan 

đơn vị để đăng tải tài liệu 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 tham dự đầy đủ đúng thời gian 

và thành phần theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần; 

- CT, PCT.UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Phục vụ. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Nguyễn Thành Viên 
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