
 

GIẤY MỜI 

Họp giải quyết những vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện  

Chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện 

 
 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện1 về việc 

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà (nguồn 

vốn sự nghiệp) và kịp thời mở lớp đảm bảo chỉ tiêu Kế hoạch của UBND tỉnh giao; 

đồng thời giải ngân nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 

2022, Ủy ban nhân dân huyện mời các thành phần tham dự họp như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Giám đốc Trung tâm GDTX-GDNN huyện. 

- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND phụ trách Văn hóa - xã hội. 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Dân tộc. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 30/9/2022 (thứ 6). 

3. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện. 

4. Nội dung: Họp giải quyết những vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện 

Chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp (Đào tạo nghề) năm 2022 thuộc Tiểu dự 

án 3, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững phân bổ nguồn vốn trong năm 2022. 

Ghi chú: Đề nghị Lãnh đạo UBND các xã; Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện chuẩn bị ý kiến, vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ trình bày 

tại cuộc họp để lãnh đạo xem xét, giải quyết. 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp đến dự đúng thành phần và thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:       
- Như thành phần mời;        
- Lưu: VT.                                                                                                                                                 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Nguyễn Phúc Đoan 

                  

                                           
1 Kế hoạch số 88/KH-UBND, ngày 28/3/2022; Kế hoạch số 214/KH-UBND, ngày 26/8/2022 của UBND huyện. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Số:          /GM-UBND Đăk Hà, ngày      tháng     năm 2022 
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