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Đình Lập, ngày    tháng 3 năm 2020 

 
GIẤY MỜI 

Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 3/2020 

 

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

Chương trình làm việc tháng 3, UBND huyện Đình Lập tổ chức phiên họp 

thường kỳ tháng 3/2020 cụ thể như sau: 

I. Thành phần 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện (có giấy mời riêng); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (có giấy mời riêng); 

- Các Ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng: Văn hóa và 

Thông tin, Tư pháp; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp; Chi nhánh văn phòng 

Đăng ký đất đai. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Chi cục Thống kê, Hạt Kiểm lâm, Trung 

tâm Y tế huyện, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ; 

II. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 10/3/2020. 

III. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Trụ sở UBND huyện. 

IV. Nội dung: 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý 

II năm 2020. 

- Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 

của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn huyện vượt dự toán UBND tỉnh giao. 

2. Thanh tra huyện 

 - Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Qúy I, phương 

hướng nhiệm vụ Qúy II/2020. 

- Dự thảo Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại 

tố cáo Qúy I năm 2020.  

3. Phòng Nội vụ 

- Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy 



 

về cơ sở trên địa bàn huyện. 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục rà soát, sắp 

xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện phù hợp với quy định và tình hình 

hình thực tế của huyện (sáp nhập 14 thôn thành 07 thôn). 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 

54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa 

bàn huyện Đình Lập đến năm 2025. 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng thêm 01 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới (xã Kiên Mộc); số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 

được/xã đạt 15,6 tiêu chí. 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung phát triển 

các mô hình sản xuất trồng cây Sa Nhân, cây Ba Kích; nhân rộng diện tích sản 

xuất Chè theo tiêu chuẩn VietGap tại thị trấn Nông Trường Thái Bình và xã Lâm 

Ca. Đăng ký xây dựng sản phẩm Bún Ngô khô và Chè Ô Long tham gia OCOP. 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành việc lập 

và phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Đình Lập và thị 

trấn Nông Trường Thái Bình, tỷ lệ 1/500 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Cứng hóa đường giao 

thông đường ô tô đến trung tâm xã đạt 90%; Đường thôn ngõ xóm đạt 56%. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành phương án sử 

dụng đất đối với diện tích Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao 

về địa phương quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

7. Trung tâm phát triển quỹ đất 

Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành hợp phần 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải; Thực hiện 

đạt kết quả tốt công tác GPMB dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Khau 

Bân - Còn Quan - Nà Lừa và hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi, thị 

trấn Nông Trường Thái Bình. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng trường Mầm 

non xã Bắc Xa đạt chuẩn quốc gia. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức triển 

khai thực hiện chương trình phổ thông và sách giáo khoa mới theo chỉ đạo của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

9. Văn hóa và Thông tin 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng nhà Văn 

hóa thôn, khu phố đạt 100%. 



 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện 

có hiệu quả về Chính quyền điện tử theo Đề án của tỉnh, giai đoạn 2019-2025. Tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử huyện 

nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu duy trì chỉ số cải cách hành chính nằm 

trong tốp đầu các huyện. 

10. Ban chỉ huy Quân sự huyện 

Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành 100% chỉ 

tiêu tuyển quân năm 2020 được giao; thực hiện tốt công tác quản lý đường biên, 

mốc giới, góp phần đảm bảo an ninh khu vực biên giới. 

11. Công an huyện 

Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung phòng ngừa, 

đấu tranh các loại tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, 

khám phá, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 80% trở lên, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm 

trọng đạt 95% trở lên, giảm án hình sự từ 3% trở lên; Tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông 

12. Trung tâm y tế huyện 

Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng 01 xã đạt 

chuẩn Y tế xã nâng cao. 

13. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt chủ 

trương, chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại với huyện Ninh Minh, Quảng 

Tây, Trung Quốc, trong đó tập trung triển khai thỏa thuận khung đã ký kết năm 

2018 giữa UBND huyện Đình Lập với Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, 

chú trọng thúc đẩy hoạt động  xuất khẩu tại cửa khẩu phụ Bản Chắt (Đình Lập) 

và Bản Lạn( Ninh Minh) 

- Chương trình công tác tháng 4/2020. 

Lưu ý: Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi các dự thảo văn bản kèm 

theo trên Chương trình iOffice (đối với các cơ quan, đơn vị có cài đặt iOffice), 

các cơ quan, đơn vị chủ động in văn bản nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu 

tại cuộc họp. 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 
Nơi nhận:    

- Như thành phần; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 
 

 

Hoàng Ngọc Thảo 



 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 28 /GM-UBND        Đình Lập,  ngày 06 tháng 3 năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI 

Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 3/2020 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời đại diện Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện đến dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 02/2020. 

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 10/3/2020. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Trụ sở UBND huyện. 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

      Vi Văn Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 28 /GM-UBND        Đình Lập,  ngày 06 tháng 3 năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI 

Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 3/2020 

 

Kính gửi: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.  

 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện đến dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 3/2020. 

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 10/3/2020 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Trụ sở UBND huyện.  

UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

    Vi Văn Đông 
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