
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       tháng 11 năm 2022 

GIẤY MỜI 

 V/v tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Thực hiện Giấy mời số 477/GM-UBND ngày 29/11/2022 của UBND tình 

(có đính kèm file), UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến tại điểm cầu 

huyện, xã thành phần, thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự Hội nghị, kính mời: 

1.1. Tại điểm cầu cấp huyện: 

- Chủ trì: Đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện;  

- Thường trực Huyện ủy Krông Nô; 

- Thường trực HĐND huyện Krông Nô; 

- Các thành viên trong Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 huyện Krông Nô;  

- Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện; 

* Địa điểm: Phòng họp số 1 – Trụ sở UBND huyện; 

1.2. Tại điểm cầu các xã: 

- Chủ trì: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban quản lý các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 xã; 

- Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban phát triển các thôn, bon, buôn. 

* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại UBND các xã. 

(Giao UBND các xã mời thành phần liên quan) 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 01/12/2022 (thứ Năm). 

3. Chuẩn bị nội dung: 

3.1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

- Cử cán bộ kiểm tra đường truyền kết nối và các điều kiện cần thiết để 

tham gia hội nghị tại điểm cầu huyện; đồng thời kiểm tra, hỗ trợ việc kết nối 

đường truyền đến điểm cầu các xã, thị trấn đảm bảo thông suốt cho Hội nghị. 

Chuẩn bị hội trường, đảm bảo các điều kiện tổ chức Hội nghị. 



 

- Phối hợp Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới đăng tải tài liệu 

lên Trang thông tin điện tử huyện để các đại biểu nghiên cứu (không phát hành 

tài liệu tại Hội nghị). 

4. Giao UBND các xã: 

-  Thông báo mời đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu cấp xã; Chuẩn bị báo 

cáo, tài liệu để có ý kiến, đề xuất kiến nghị tại hội nghị (nếu có).  

- UBND các xã Nam Xuân, Nâm N’Đir chuẩn bị báo cáo tham luận theo 

Kế hoạch số 652/KH-BCĐ ngày 11/11/2022 của Ban chỉ đạo các Chương trình 

mục  tiêu quốc gia  tỉnh Đắk  Nông để phát biểu tại Hội nghị. 

- Cử cán bộ kiểm tra đường truyền kết nối và các điều kiện cần thiết để 

tham gia hội nghị tại điểm cầu cấp xã. 

5. Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị chủ động truy cập mục Giấy 

mời – Tài liệu Hội nghị trên trang Thông tin điện tử huyện 

(http://krongno.daknong.gov.vn/giay-moi-tai-lieu) và Trang Thông tin điện tử 

nông thôn mới tỉnh (http://nongthonmoi.daknong.gov.vn) để nghiên cứu tài liệu 

(Văn phòng HĐND và UBND huyện không phát hành tài liệu tại Hội nghị). 

Nhận được Giấy mời này, đề nghị các đơn vị tham dự đúng thời gian và 

thành phần nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- 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  

 

 

 

 

Nguyễn Thành Viên 
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