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GIẤY MỜI 

Họp giải quyết các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong quản lý 

đất đai đối với diện tích các Công ty nông lâm nghiệp  

giao về địa phương quản lý trên địa bàn huyện 

 

Nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong quản 

lý đất đai đối với diện tích các Công ty nông lâm nghiệp giao về địa phương 

quản lý trong thời gian qua; UBND huyện Krông Nô tổ chức cuộc họp với thành 

phần, thời gian, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự, kính mời: 

-  Các thành viên Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực lâm 

nghiệp (thành lập tại Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của 

UBND huyện); 

- Các thành viên Tổ công tác trực tiếp giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực 

lâm nghiệp trên địa bàn huyện (thành lập tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2022 của UBND huyện); 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

2. Chủ trì: Lãnh đạo UBND huyện. 

3. Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 phút, ngày 02/12/2022(Thứ 6) tại Hội 

trường UBND huyện Krông Nô. 

4. Nội dung làm việc: Đánh giá tiến độ kết quả thực hiện giải quyết các 

vấn đề tồn tại chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý đất đai đối với diện tích 

các Công ty nông, lâm nghiệp giao địa phương quản lý trong thời gian qua; kết 

quả thực hiện các Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018, Quyết định 

số 500/QĐ-UBND ngày 11/4/2019; Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 

11/12/2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch số 64/KH-UBND 

ngày 10/3/2022 của UBND huyện. 

5. Giao chuẩn bị nội dung: 

5.1.Giao Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT, 

phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện theo nội dung làm việc cho Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề 

trong lĩnh vực lâm nghiệp của huyện. 



5.2.UBND các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm 

vụ được giao tại Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND huyện, 

nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể. 

5.3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và chủ động theo dõi nghiên cứu báo cáo 

gửi trên Trang thông tin điện tử của huyện để nghiên cứu thảo luận tại cuộc họp. 

5.4. Các đơn vị hoàn thành, gửi báo cáo về UBND huyện trước 10h00 

ngày 01/11/2022 để tổng hợp.  

5.5. 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); để các cơ quan đơn vị theo 

thành phần tham dự họp biết truy cập, nghiên cứu trước nội dung 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 đúng thời gian./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạoVP; 

- Lưu VT, các CV.   

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Thành Viên  
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