ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 255 /UBND-NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày

18 tháng 11 năm 2021

V/v mời dự hội nghị giám sát
sắp xếp ĐVHC của Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi:............................................................
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH- ĐĐBQH ngày 05/11/2021 của Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc về Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
trong giai đoạn 2019- 2021; Công văn số 10031/UBND- TH1 ngày 11/11/2021
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
trong giai đoạn 2019- 2021, UBND huyện Vĩnh Tường phối hợp với Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị giám sát, cụ thể như sau:
1- Nội dung:
Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021.
2- Thành phần mời cấp huyện, cấp xã:
* Cấp huyện:
- Thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường;
- Thường trực HĐND huyện Vĩnh Tường;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Đại diện Ban pháp chế HĐND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp;
- Đại diện Văn phòng HĐND& UBND huyện.
* Cấp xã:
- Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú;
- Chủ tịch UBND và công chức Văn phòng- Thống kê xã Tân Phú;
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú.

3- Thời gian, địa điểm:
Bắt đầu từ 13h30’ ngày 22/11/2021 (thứ 2) tại phòng họp số 2- tầng 3, trụ sở
HĐND&UBND huyện Vĩnh Tường.
Giao Phòng Nội vụ, UBND xã Tân Phú chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ phục vụ
cuộc giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; Văn phòng HĐND&
UBND huyện chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất...phục vụ hội nghị.
UBND huyện đề nghị các đại biểu đến dự họp đúng thành phần, thời gian
và địa điểm trên để hội nghị đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- TT VH-TT-TT;
- Lưu VT, NV.
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