UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 24

/UBND-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 19 tháng 01 năm 2022

V/v mời họp hội nghị thường kỳ
tháng 01/2022

Kính gửi: ……………………………………………………………..
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, UBND huyện tổ chức
Hội nghị thường kỳ tháng 01/2022 với những nội dung, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Mời TT Huyện ủy, TT HĐND huyện, lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.
2. Thời gian: Bắt đầu từ 14h00’, ngày 21/01/2022 (thứ Sáu).
3. Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 2 trụ sở HĐND&UBND huyện.
4. Nội dung:
* Xem xét, cho ý kiến một số Văn bản:
- Dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm
vụ phát triển KT-XH tháng 01, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2022 (Văn
phòng HĐND&UBND chuẩn bị);
- Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, công tác xử lý vi phạm đất đai
trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện chuẩn bị);
- Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây 2022 (Phòng NN & PTNT huyện chuẩn bị).
- Báo cáo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện
(Thanh tra huyện chuẩn bị);
- Báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện; tình hình
thanh toán vốn các xã, thị trấn (Phòng Tài chính & Kế hoạch chuẩn bị);
- Công tác BT-GPMB, triển khai các dự án trọng điểm (Ban QLDA
ĐTXDCT huyện chuẩn bị);
- Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ giao nhận quân; lễ ra quân huấn luyện năm
2022 (Ban CHQS huyện chuẩn bị);
* Triển khai một số nội dung quan trọng khác.
5. Giao nhiệm vụ:
- Các cơ quan được giao chuẩn bị dự thảo báo cáo, Văn bản liên quan: Gửi
tài liệu đến các đại biểu trước 16h00’ ngày 20/01/2022 và báo cáo tại hội nghị;
- VP HĐND&UBND: Chuẩn bị các điều kiện CSVC phục vụ hội nghị;
- Trung tâm VH-TT-TT: Dự, đưa tin.
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 thành phần;
- CPVP, CVTH;
- Lễ tân;
- Lưu VT.
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Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường
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