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GIẤY MỜI HỌP 

 

Thực hiện Công điện số 567/CĐ-VPCP ngày 20/4/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 

Văn Thành chủ trì; UBND tỉnh kính mời các đơn vị, địa phương tham dự Hội 

nghị trực tuyến nêu trên tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, với thời gian, thành phần và 

địa điểm như sau: 

1. Thời gian: 08h00 ngày 25/4/2022 (Thứ 2). 

2. Thành phần, địa điểm: 

2.1. Tại điểm cầu của tỉnh: Hội trường số 4, Trụ sở HĐND và UBND 

tỉnh (số 09 đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột). 

Kính mời:  

- Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì tại 

điểm cầu của tỉnh. 

- Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh (theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh). 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các phòng: Nông nghiệp và Môi 

trường, Tổng hợp, Kinh tế. 

- Đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Công nghệ và 

Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đưa tin). 

2.2. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Tại phòng họp trực 

tuyến, Trụ sở HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thành phần: 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Chuẩn bị nội dung:  

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo tham 

luận, nội dung phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh để tham gia tại Hội nghị, gửi 

về Văn phòng UBND tỉnh trước 15h00, ngày 22/4/2022; đồng thời, cập nhật, in 

ấn tài liệu có liên quan phục vụ Hội nghị theo quy định. 
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- Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin 

điện tử tỉnh) và Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn 

bị chu đáo đường truyền trực tuyến và các điều kiện kỹ thuật phục vụ Hội nghị 

theo quy định. 

- Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cử cán bộ y tế 

tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các đại biểu tham dự 

Hội nghị vào lúc 7h30 ngày 25/4/2022 tại Hội trường số 4, trụ sở HĐND và 

UBND tỉnh. 

Đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định và tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian quy 

định (mọi chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Đường, phòng Nông nghiệp 

và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, điện thoại: 080.50612 – 0985404625)./. 

Nơi nhận: 
- Như khoản 2 của Giấy mời; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TT Công nghệ và Cổng TTĐT tỉnh; 

- P.QTTV; 

- P.Tổng hợp (để lên lịch); 

- Lưu: VT, NNMT (Đg8b). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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