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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà. Hội nghị do đồng chí Hà Tiến – Chủ tịch 

UBND huyện chủ trì. 

1. Thành phần mời dự: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 

nhân dân huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; Tài nguyên và 

Môi trường huyện; Kinh tế và Hạ tầng huyện; Tài chính - Kế hoạch huyện; Nội 

vụ huyện, Văn hóa và Thông tin huyện, Nông nghiệp và PTNT huyện, Lao động 

- Thương binh  và xã hội huyện, Giáo dục và Đào tạo huyện, Dân tộc huyện, 

Hạt kiểm lâm huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng PQH. 

2. Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (sáng thứ 3). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà (tầng 2). 

4. Nội dung Hội nghị: Có Chương trình và tài liệu kèm theo. 

Ghi chú: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với đơn vị tư 

vấn chuẩn đầy đủ nội dung, bị đảm bảo các điều kiện để tổ chức Hội nghị. 

Tài liệu phục vụ Hội nghị, UBND huyện đã gửi đính kèm trên hệ thống ioffice 

đề nghị các đại biểu tham dự nghiên cứu; riêng đại biểu là Lãnh đạo (Thường trực 

Huyện ủy, TT HĐND, UBND huyện, UBMTTQVN huyện) đề nghị Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện sao gửi cho đại biểu tham dự Hội nghị.  

Đề nghị các đơn vị sắp xếp công việc tham dự đúng thành phần và thời 

gian quy định../. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An 
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