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GIẤY MỜI 

Họp Ủy ban thường kỳ tháng 9 năm 2019 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời các đồng chí đến dự 

họp Ủy ban thường kỳ tháng 9 năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

- Trân trọng kính mời: Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Lãnh đạo: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Văn 

phòng Đăng ký đất đai. 

2. Nội dung 

- Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 3 tháng cuối năm 2019: Phòng Tài 

chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

- Báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2019: Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

- Báo cáo tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019: Phòng Tài chính - Kế 

hoạch chuẩn bị. 

- Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019: 

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, 

phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019: Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chuẩn bị. 

- Báo cáo của UBND huyện về thực hiện công tác giảm nghèo 9 tháng đầu 

năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019: Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội và Dân tộc chuẩn bị. 

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án cải tạo nâng cao chất lượng, sản 

lượng cây hồi giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 3921/QĐ-

UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện): Phòng Nông nghiệp và 



Phát triển nông thôn chuẩn bị. 

-  Báo cáo Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Đề án, Dự án trọng tâm 

năm 2019: Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị. 

- Báo cáo Đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: 

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

3. Thời gian, địa điểm: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2019, tại 

phòng họp tầng III - Trụ sở UBND huyện. 

Đề nghị các đồng chí tham dự họp tự in tài liệu . 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp./. 

 
Nơi nhận:                                                                      
- Như thành phần mời họp;                                              
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;                                                  

- Lưu: VT 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

 

 


