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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện. Văn phòng HĐND và 
UBND huyện mời họp với thành phần, thời gian, địa điểm và nội dung như sau: 

1. Chủ trì cuộc họp: Chủ tịch và các PCT UBND huyện 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, UBND huyện. 

3. Thời điểm: Ngày 04 tháng 5 năm 2022 (Thứ 4) 

4. Thời gian, thành phần và nội dung cụ thể như sau: 

4.1. Từ 08h00 đến 08h30: (1) Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo 
tình hình tuần cuối tháng 4, kế hoạch công tác nữa đầu tháng 5 và các vấn đề cần 

lãnh đạo UBND huyện giải quyết  

Thành phần: Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

4.2. Từ 08h30 đến 09h00: (2) Báo cáo Phương án bồi thường bằng đất 
đường Trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần  

Thành phần: Ban QLAD đầu tư xây dựng huyện, Phòng Tài nguyên & Môi 

trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. 

Chuẩn bị nội dung: Ban QLDA đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn 

vị, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung 

4.3. Từ 09h30 đến 10h30: (3) Lộ trình xây dựng làng du lịch cộng đồng  

Thành phần: Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa TTDL&TT, 

Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch 
UBND xã Đăk Dục, Bờ Y 

Chuẩn bị nội dung: Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn 

vị, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung 

4.4. Từ 10h00 đến 11h00: (4) Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo  

Thành phần: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và 

Hạ tầng,, Ban Tiếp công dân huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần, Chủ tịch 
UBND xã Bờ Y, Chủ tịch UBND xã Đắk Xú 

Chuẩn bị nội dung: Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa 

phương có liên quan chuẩn bị nội dung 

4.5. Từ 14h00 đến 15h00: (5) Kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự 
đô thị thị trấn Plei Kần  



Thành phần: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần. 

Chuẩn bị nội dung: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp các đơn vị, 

địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung 

Ghi chú:  

- Ngày 04/5/2022, lãnh đạo các phòng, ban phải có mặt tại cơ quan, nếu có 

việc liên quan thì sẽ triệu tập tham gia thêm vào các nội dung cuộc họp. 

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chuẩn bị nội dung, chủ động 

photocopy tài liệu họp có liên quan để gửi các thành phần tham dự cuộc họp. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham dự đúng thời 

gian và thành phần./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần;  
- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 
- CVP và các PCVP; 
- Lưu VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
Phan Thanh Tùng 
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