1
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 257/MH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 23 tháng 11 năm 2021

V/v mời dự Hội nghị thường kỳ
UBND huyện phiên tháng 11/2021

Kính gửi:
- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Quân sự,
Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Kho bạc, TT Y tế huyện,
Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Vĩnh Tường.

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, UBND huyện tổ
chức Hội nghị thường kỳ tháng 11 với những nội dung, cụ thể như sau:
1. Nội dung:
- Nghe và cho ý kiến vào các Dự thảo báo cáo:
+ Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2021, phương
hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành
năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Chương trình công tác năm 2022
của UBND huyện (VP HĐND&UBND chuẩn bị);
+ Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021,
dự toán thu - chi ngân sách năm 2022; kết quả thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh
năm 2021, kế hoạch giao chỉ tiêu năm 2022; kết quả thực hiện đầu tư công
năm 2021, kế hoạch năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; công tác xây dựng
cơ bản năm 2021, kế hoạch 2022; báo cáo tiết kiệm chống lãng phí năm 2021,
nhiệm vụ năm 2022 (Phòng TC&KH chuẩn bị);
+ Báo cáo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021; kết quả thực
hiện phòng chống tham nhũng năm 2021, phương hướng năm 2022 (Thanh
tra huyện chuẩn bị);
+ Báo cáo tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu
mẫu năm 2021 (Phòng NN&PTNT huyện chuẩn bị);
+ Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm
2021, nhiệm vụ năm 2022 (Công an huyện chuẩn bị);
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+ Báo cáo thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan
nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện năm 2021 (Phòng Tư pháp
huyện chuẩn bị);
- Triển khai một số nội dung trọng tâm khác.
2. Thành phần mời dự: Như kính gửi.
3. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’, ngày 27/11/2021 (Thứ Bảy).
4. Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 2 UBND huyện.
5. Giao nhiệm vụ:
- Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị các báo cáo: Kiểm tra, rà soát
gửi đầy đủ tài liệu đến đại biểu dự họp trước 16h00' ngày 25/11/2021 để nghiên
cứu, cho ý kiến tại hội nghị; chuẩn bị báo cáo tóm tắt trình bày tại hội nghị.
- Văn phòng HĐND&UBND: Chuẩn bị các điều kiện CSVC phục vụ hội
nghị.
- Trung tâm VH-TT-TT: Dự, đưa tin.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tài liệu, tham gia phát biểu ý kiến
các nội dung liên quan (hội nghị chỉ trình bày báo cáo tóm tắt để các đại biểu
tập trung thảo luận).
UBND huyện trân trọng mời các đại biểu đến dự hội nghị đầy đủ, đúng
thời gian, thành phần và địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- CPVP, CVTH;
- Lễ tân;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Hồng Hải

