
UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN TÂY HOÀ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:          /GM-UBND                            Tây Hoà, ngày       tháng      năm 2022 

GIẤY MỜI  HỌP 

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 để cho ý kiến các 
nội dung trình kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và 

một số nội dung theo Quy chế. 

I. NỘI DUNG THÔNG QUA KỲ HỌP HĐND HUYỆN THƯỜNG LỆ 
GIỮA NĂM 2022 

1. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 
(kèm dự thảo Nghị quyết). 

2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; 
phương hướng thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2021. 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách 
địa phương năm 2021. 

4. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình: Xây 
dựng Nhà văn hóa thôn Lạc Điền và thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông. 

5. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình: Xây 
dựng 12 phòng học và 04 phòng học bộ môn trường THCS Đinh Tiên Hoàng.  

6. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình: Xây 
dựng 08 phòng học và 03 phòng học bộ môn trường tiểu học Sơn Thành Đông. 

7. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình: Xây 
dựng mới Nhà văn hóa thôn Mỹ Lâm, Mỹ Cảnh, Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh. 

8. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư công trình: Nhà Văn 
hóa thôn Sơn Trường, xã Sơn Thành Tây. 

9. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước 
trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 
21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa. 

10. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 
công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tây Hòa. 

11. Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu 
năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

12. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2022. 

13. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 
tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

14. Dự thảo Báo cáo Kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri gửi đến kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021); kết luận của Chủ 

tọa tại phiên thảo luận và giải trình tại kỳ họp thứ Năm; các ý kiến trả lời, lời hứa 
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của Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tại kỳ họp 

thứ Năm, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

II. NỘI DUNG THÔNG QUA THEO QUY CHẾ 

1. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và chương 
trình công tác tháng 6/2022. 

2. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 78/KH-UBND ngày 4/4/2022 của 
UBND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 16/11/2021 của Huyện ủy 
Tây Hòa về việc thực hiện chương trình hành động số 08 -CTr/TU, ngày 18/8/2021 
của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây 
dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.  

3. Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 160/NQ-CP ngày 
22/12/2021 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tây Hòa. 

4. Nội dung công tác cán bộ (theo Tờ trình số 57/TTr-NV ngày 23/5/2022 
của phòng Nội vụ về đăng ký nội dung họp UBND Huyện thường kỳ tháng 5/2022). 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Thành phần tham dự nội dung I, II: 

- Thường trực Huyện ủy. 

- Thường trực HĐND huyện. 

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo các Ban đảng Huyện ủy. 

2. Thành phần tham dự nội dung I, II (không tham dự nội dung tại điểm 

4, mục II): 

- Đại diện Lãnh đạo: Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Chi cục 

thi hành án Dân sự huyện. 

- Các hội, đoàn thể huyện: Hội Nông dân; Hội Liên hiệp phụ nữ; Huyện 

đoàn Tây Hòa; Hội Cựu chiến binh; Hội Chữ thập đỏ. 

- Đồng chí Phó Trưởng ban các Ban của HĐND huyện. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm phát triển quỹ đất; Trung tâm Văn hóa – 

Truyền thanh huyện; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 
huyện. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành dọc: Chi cục thống kê; 
Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến 

nông; Hạt Kiểm lâm; Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa; Đội quản lý thị trường 
số 3; Chi Cục thuế khu vực Tây Hòa – Phú Hòa; Kho Bạc nhà nước Tây Hòa; Bảo 

hiểm xã hội; Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Y tế 
huyện; Điện lực Tây Hòa; Bưu điện Tây Hòa; Trung tâm viễn thông Đông Hòa – 
Tây Hòa; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa; Văn phòng đại 

diện Công ty Thủy nông Đồng Cam – Trạm kênh Nam. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
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 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/5/2022. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường huyện Tây Hòa.  

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC 

1. Các thành phần dự Hội nghị thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid – 

19 theo quy định khi đến dự Hội nghị. 

2. Văn phòng Huyện ủy, Chính quyền huyện cập nhật các tài liệu liên quan 

đến phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2021 trên Trang Thông tin điện tử 

(địa chỉ tayhoa.phuyen.gov.vn – tại chuyên mục: Giấy mời – Tài liệu họp) và 

qua hệ thống gửi, nhận văn bản điều hành của huyện chậm nhất vào 16 giờ 00 

phút, ngày 23/5/2022 để đại biểu nghiên cứu.  

3. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện: Cử viên chức dự, đưa tin. 

 Kính mời các đồng chí tham dự họp đảm bảo thời gian./. 

Nơi nhận:                                                                                    

- Như thành phần mời;  

- Các Phó CVP Huyện ủy, Chính quyền huyện;   

- Hệ thống gửi, nhận văn bản điều hành của huyện; 

- Trang thông tin điện tử của UBND huyện;         

- Lưu:VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Nguyễn Minh Yên 
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