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GIẤY MỜI 

Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 7/2018 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; thực hiện 

Chương trình làm việc tháng 7, UBND huyện Đình Lập tổ chức phiên họp thường 

kỳ tháng 7/2018, cụ thể như sau: 

I. 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; 

- Các thành phần mời khác (theo nội dung cụ thể tại mục IV). 

II. Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút ngày 11/7/2018. 

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

IV. Nội dung: 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch trình 

1.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.  

1.2. Kế hoạch đầu tư công năm 2019. 

Thành phần mời: Đại diện Ban thường trực UBMTTQVN huyện; lãnh đạo 

Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Đông y, Hội Chữ 

thập đỏ, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình Báo cáo tình hình 

thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.  

Thành phần mời: Đại diện Ban thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo 

Kho bạc Nhà nước huyện. 

3. Thanh tra huyện trình Báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018. 

Thành phần mời: Đại diện Ban thường trực UBMTTQVN huyện. 

4. Phòng Tài nguyên môi trường trình Báo cáo tình hình quản lý đất đai, 

xử lý vi phạm đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 

huyện 6 tháng đầu năm 2018. 
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Thành phần mời: Đại diện Ban thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh 

đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. 

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện trình Báo cáo tình hình triển khai 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1. 

Thành phần mời: Đại diện Ban thường trực UBMTTQVN huyện. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện trình: 

6.1. Chương trình công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2018. 

6.2. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận một 

cửa thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính. 

 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./. 
 

 

 
Nơi nhận:    

- Như thành phần; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

Ninh Thu Giang 

  


