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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Hoà, ngày 28 tháng 3 năm 2022
GIẤY MỜI HỌP

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2022 kết hợp với giao
ban UBND huyện theo Quy chế làm việc để bàn, thống nhất một số nội dung và
triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
I. NỘI DUNG THÔNG QUA
1. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và chương
trình công tác tháng 4/2022.
2. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và một số công tác trọng
tâm quý II/2022.
3. Dự thảo Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Chương trình
hành động số 01/CTr-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết
số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
4. Dự thảo Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 01/3/2022 của
UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
5. Dự thảo Chương trình hành động số 03/CTr-UBND ngày 01/3/2022 của
UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện
Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025.
6. Dự thảo Đề án Nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tây Hòa, giai đoạn 2022 – 2026.
7. Dự thảo Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Trường
Tiểu học Hòa Phú (điểm trường thôn Lương Phước).
8. Thông qua một số nội dung về công tác cán bộ (04 nội dung theo Tờ trình số
24/TTr-NV ngày 17/3/2022 của phòng Nội vụ về việc đăng ký nội dung trình cuộc họp
UBND huyện tháng 3/2022).
II. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thành phần tham dự nội dung 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08

- 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: Ban Tổ chức Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;
Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban Dân vận Huyện ủy.
2. Thành phần tham dự nội dung: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07

- Đại diện Lãnh đạo: Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Chi cục
thi hành án Dân sự huyện.
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- Các hội, đoàn thể huyện.
- 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;
Chi Cục thuế khu vực Tây Hòa – Phú Hòa; Kho Bạc nhà nước Tây Hòa; Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất đai; Bảo hiểm xã hội huyện; Trung tâm Y tế huyện; Hạt
Kiểm lâm; Văn phòng đại diện Công ty thủy nông Đồng Cam; Đội quản lý thị
trường số 3.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 31/3/2022.
2. Địa điểm: Tại Hội trường huyện Tây Hòa.
IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC
1. Các thành phần dự Hội nghị thực hiện các biện pháp phòng dịch 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 3/2022 trên Trang Thông tin điện tử (địa chỉ
tayhoa.phuyen.gov.vn – tại chuyên mục: Giấy mời – Tài liệu họp) và Hệ thống gửi,
nhận văn bản điều hành của huyện chậm nhất 16 giờ 00 phút, ngày 29/3/2022 để đại
biểu nghiên cứu (đối với các nội dung: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 đã gửi trước cho đại
biểu theo Công văn số:422/UBND – VPHU, CQ ngày 23/3/2022 của UBND huyện).
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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