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GIẤY MỜI  

Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 02 năm 2019 

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2019; UBND 

huyện trân trọng kính mời các đồng chí tham dự kỳ họp tháng 02 năm 2019, cụ thể 

như sau: 

I.  THÀNH PHẦN 

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

2. Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

3. Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

4. Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; 

5. Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; 

6. Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện;  

7. Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị (theo nội dung); 

8. Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

II. NỘI DUNG 

Kỳ họp tập trung thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo các văn bản do các cơ 

quan, đơn vị trình như sau: 

1. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 (trình kỳ họp thứ 45, 

Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

- Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự: Tòa án nhân dân huyện, Viện 

Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Chi cục Thuế, Kho bạc 

nhà nước Lộc Bình, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Thống kê, Hạt Kiểm lâm 

Lộc Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu Chi Ma, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp, UBND thị trấn Lộc Bình. 

2. Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về 

việc thành lập Đoàn đại biểu huyện Lộc Bình sang tham dự các hoạt động kỷ niệm 

ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2019 tại huyện Ninh Minh (Trung Quốc) (trình kỳ họp thứ 

45, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

- Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma. 
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3. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 10/12/2015 

của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lộc Bình 

giai đoạn 2016-2020 (trình kỳ họp thứ 45, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

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

4. Đề án xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Lộc bình, huyện Lộc Bình đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2023 (trình kỳ họp thứ 45, Ban Thường vụ Huyện ủy) 

- Đơn vị chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Mời đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Lộc Bình dự. 

5. Kế hoạch của Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện về nhiệm vụ thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2019. 

Đơn vị chuẩn bị: Chi Cục thuế huyện. 

6. Kế hoạch tổ chức sắp xếp sáp nhập thôn có quy mô dân số dưới 50 hộ và khu 

phố dưới 100 hộ năm 2019. 

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Nội vụ 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM    

1. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 22/02/2019 (Thứ sáu). 

2. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo văn bản chuẩn bị đầy 

đủ hồ sơ, tài liệu liên quan gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 16 giờ 

00 phút, ngày 19/01/2019 (gửi cả file điện tử để Văn phòng gửi cho các cơ quan trên 

hệ thống Văn phòng điện tử eOffice), phô tô 19 bản gửi hồ sơ kỳ họp và chủ động phô 

tô thêm cho các cơ quan, đơn vị mời dự theo nội dung trình (các cơ quan, đơn vị 

không sử dụng eOffice). 

2. Các cơ quan, đơn vị được mời họp chủ động theo dõi tiến trình họp, tham dự 

đúng thời gian yêu cầu. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện đôn đốc, kiểm tra 

kết quả thực hiện. 

3. Các Ủy viên UBND huyện là Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (chủ động in văn bản được 

gửi trên hệ thống Văn phòng điện tử eOffice), chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 

Kính mời các đồng chí có trong thành phần đến dự họp đúng thời gian và địa 

điểm trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- C, PCVP và các CV; 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vy Văn Bông 
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