
GIẤY MỜI
Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 01/2018

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; thực
hiện Chương trình làm việc tháng 01 năm 2018, UBND huyện Đình Lập tổ
chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2018, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đại diện Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

2. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 11/01/2018.

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch.

4. Nội dung: Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời
gian tới và thảo luận, thông qua một số văn bản:

4.1. Báo cáo tình hình và kết quả công tác chỉ đạo sản xuất Đông -
Xuân năm 2017 - 2018.

4.2. Kế hoạch phòng chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn
trên địa bàn huyện năm 2018.

4.3. Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận xã Cường Lợi đạt chuẩn nông thôn
mới năm 2017.

4.4. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới huyện Đình Lập năm 2018.

4.5. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới xã Bắc Xa năm 2018.



4.6. Kế hoạch ra quân đầu xuân và tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ
ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất năm 2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.7. Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu
Tuất năm 2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Văn hóa và Thông tin.

4.8. Kế hoạch thăm, tặng quà và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp tết
Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

   4.9. Kế hoạch của Ban An toàn giao thông về năm an toàn giao
thông năm 2018.

  Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

  4.10. Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán
Mậu Tuất và các lễ hội đầu năm 2018.

  Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Công an huyện.

  4.11. Kế hoạch tuyển quân và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018.

  4.12. Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa tết Nguyên đán
Mậu Tuất năm 2018.

  Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Ban Chỉ huy quân sự huyện.

  4.13. Kế hoạch sáp nhập các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
thuộc UBND huyện năm 2018.

  4.14. Kế hoạch tổ chức rà soát thôn bản, khu phố trên địa bàn huyện.

  4.15. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả".



  4.16.  Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và
quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
công lập".

  Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nội vụ.

  4.17.  Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới".

  Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Y tế.

  Lưu ý: Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ chuyển dự thảo văn
bản  trên  Chương trình  eOffice  (đối  với  các  cơ  quan,  đơn vị  có  cài  đặt
eOffice), các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát
biểu và in văn bản phục vụ cuộc họp.

  Nhận được giấy mời, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự
họp đúng thành phần, thời gian, địa điểm trên./


