ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 40/GM-UBND

Đình Lập, ngày09 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4/2020
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; thực hiện
Chương trình làm việc tháng 4, UBND huyện Đình Lập tổ chức phiên họp
thường kỳ tháng 4/2020 cụ thể như sau:
I. Thành phần
- Đại diện Thường trực HĐND huyện;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (có giấy mời riêng);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Nội vụ; Lao động, Thương binh,
Xã hội - Dân tộc; Kinh tế - Hạ tầng; Tài nguyên - Môi trường; Công an huyện;
Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm phát triển quỹ đất.
II. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 10/4/2020.
III. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Trụ sở UBND huyện.
IV. Nội dung:
1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số
37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo
xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.
2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Báo cáo tình hình quản lý và hoạt động của cửa khẩu phụ Bản Chắt
3. Trung tâm phát triển quỹ đất
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng
mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn
4. Phòng Nội vụ
Báo cáo tình hình thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm
nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện
5. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng nhiệm vụ trọng
tâm tháng 5 năm 2020.
- Chương trình công tác tháng 5/2020.

Lưu ý: Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi dự thảo các 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
Số:

/GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đình Lập, ngày

tháng 4 năm 2020

GIẤY MỜI
Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4/2020
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
4/2020.
1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 10/4/2020
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

Nông Minh Cát

