
GIẤY MỜI
Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 02/2018

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; thực
hiện Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018, UBND huyện Đình Lập tổ
chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2018, 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 14 giờ 00 phút, ngày 23/02/2018.

           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 an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Công an huyện.

          4.2. Báo cáo tình hình và kết quả 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.

          4.3. Kế hoạch triển khai thực hiện các công trình đầu tư xây dựng trên
địa bàn năm 2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.



          4.4. Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU ngày
16/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác quản
lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

          Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

          4.5. Kế hoạch quản lý di tích lịch sử, tâm linh trên địa bàn huyện năm
2018.

          4.6. Kế hoạch khôi phục Đình Háng Slấp, thị trấn Đình Lập.

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

          4.7. Kế hoạch cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành
chính trên địa bàn huyện năm 2018.

          Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nội vụ.

 

          4.8. Kế hoạch xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh năm 2018.

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

          4.9. Kế hoạch lắp đặt hệ thống trực tuyến tại các xã.

          Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

          4.10. Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/HU
ngày 23/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết
số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

          4.11.  Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/HU
ngày 23/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết
số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền
kinh tế.

          Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch.



          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./.


