ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 27 tháng 10 năm 2020

Số: 324 /MH-UBND
V/v dự buổi giám sát chuyên đề
của Thường trực HĐND huyện

MỜI HỌP
Kính gửi:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan: TN&MT, Giáo dục & Đào tạo,
Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐT-XD công
trình huyện, Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế & Hạ tầng,
Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa & Thông tin, Công an huyện,
Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao.
Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-ĐGS ngày 18/9/2020 của Đoàn Giám sát
chuyên đề HĐND huyện về việc thực hiện một số kiến nghị sau giám sát của
HĐND huyện về Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 và Nghị quyết
số 12/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND huyện Vĩnh Tường.
Để phục vụ tốt nội dung và chương trình giám sát của HĐND huyện đối với
UBND huyện, UBND huyện mời Lãnh đạo UBND, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
cùng dự buổi giám sát, cụ thể như sau:
* Thành phần: Như Kính gửi.
* Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 29/10/2020 (Thứ Năm).
* Địa điểm: Tại phòng họp số 1, tầng 2 UBND huyện.
* Giao nhiệm vụ:
- Các cơ quan: Giáo dục & Đào tạo, Tài nguyên & Môi trường báo cáo các
nội dung có liên quan đến việc thực hiện một số kiến nghị sau giám sát của
HĐND huyện đối với 02 Nghị quyết nêu trên gửi về UBND huyện (qua Văn
phòng HĐND & UBND huyện).

- Văn phòng HĐND & UBND huyện tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo
của UBND huyện, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị.
Đề nghị các đại biểu có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để Hội nghị
đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
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