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GIẤY MỜI 

Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 8/2018 

 

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

Chương trình làm việc tháng 8, UBND huyện Đình Lập tổ chức phiên họp thường 

kỳ tháng 8/2018, 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 (theo nội dung cụ thể tại mục IV). 

II. Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút ngày 09/8/2018. 

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

IV. Nội dung 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Báo cáo tình hình 

thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ và tình hình thực hiện, xây dựng mô hình phát triển sản xuất tại các xã 

nông thôn mới và xã đặc biệt khó khăn.   

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo trình Kế hoạch chỉ đạo tổ chức khai giảng 

và phân công lãnh đạo dự chỉ đạo khai giảng năm học 2018 - 2019. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc trình Báo cáo tình hình 

và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. 

4. Phòng Nội vụ trình: 

- Báo cáo về công tác thi tuyển viên chức năm 2018. 

- Báo cáo công tác điều động, bổ nhiệm quản lý trường học năm 2018 và rà 

soát quy hoạch quản lý trường học giai đoạn 2018 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Kế hoạch của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Thành phần mời: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 
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6. Phòng Tài chính - Kế hoạch trình Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về thực hiện Chương trình hành động số 90-CTr/TU ngày 26/7/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của 

Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng 

cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

Thành phần mời: Các Đồn Biên phòng: Chi Lăng, Bắc Xa. 

7. Văn phòng HĐND và UBND huyện trình: 

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8. 

- Dự kiến Chương trình công tác của UBND huyện tháng 9/2018. 

 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 
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