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                   Kính gửi:  

- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 
- Các hội, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND 
huyện dự kiến tổ chức phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3/2022 trong khoảng 

thời gian cuối tháng 3/2022. Để chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến phiên họp, 

UBND huyện gửi trước tài liệu dự thảo 06 nội dung (đợt 1) để đại biểu nghiên cứu góp 

ý, cụ thể: 

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. 

Về thời gian, địa điểm, thành phần dự, UBND huyện sẽ có Thông báo sau./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Lưu: VPHU, CQ. 

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

 
 

 
 

Nguyễn Minh Yên 

V/v Gửi trước tài liệu (đợt 1) 
 phục vụ phiên họp UBND huyện 

thường kỳ tháng 3/2022 
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