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UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số:222/UBND-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 20 tháng 10 năm 2021

V/v mời dự hội nghị Thường kỳ
UBND huyện phiên tháng 10/2021

Kính gửi: ……………………………………………………………
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, UBND huyện tổ
chức Hội nghị thường kỳ tháng 10/2021 với những nội dung, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Mời Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Vĩnh Phúc (đơn vị báo
cáo); Trung tâm Thông tin, hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị trực thuộc
Cục phát triển đô thị (Giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng liên hệ chuyển Công văn
mời họp).
- Mời TT Huyện ủy, TT HĐND huyện, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam
huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc.
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TT Y tế huyện, Điện lực Vĩnh Tường, Chi
cục Thuế Khu vực Vĩnh Tường.
2. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’, ngày 22/10/2021 (thứ Sáu).
3. Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 2 UBND huyện.
4. Nội dung:
* Xem xét, cho ý kiến vào một số Văn bản:
- Nghe Báo cáo đồ án QHC đô thị Vĩnh Tường (Phòng KT&HT, đơn vị tư
vấn chuẩn bị).
- Nghe Báo cáo Đề án xây dựng huyện Vĩnh Tường trở thành đô thị loại
IV giai đoạn 2021-2025 (Phòng KT&HT, đơn vị tư vấn chuẩn bị).
- Dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm
vụ phát triển KT-XH tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2021; kết quả
thực hiện các nội dung ký cam kết với Tỉnh ủy tháng 10/2021 (Văn phòng
HĐND & UBND chuẩn bị).
- Báo cáo tiến độ xử lý vi phạm đất đai; công tác chuẩn bị cưỡng chế, xử
lý vi phạm Luật đất đai trong tháng 10/2021 (TN&MT chuẩn bị).
- Báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm; công tác BT-GPMB
trên địa bàn huyện (Ban QLDA, HĐBT chuẩn bị).
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- Báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện (Phòng
Tài chính & Kế hoạch chuẩn bị).
- Báo cáo tiến độ Thu thuế ngoài quốc doanh năm 2021 (Chi Cục Thuế
Khu vực Vĩnh Tường chuẩn bị).
* Triển khai một số nội dung quan trọng khác.
5. Giao nhiệm vụ:
- Các cơ quan, đơn vị chủ trì, thông qua các nội dung báo cáo: Kiểm tra,
rà soát, gửi đầy đủ tài liệu đến các đại biểu trước 09h00’ ngày 21/10/2021.
- 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 không thông qua các báo cáo).
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.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường
Lê Hồng
Hải

