ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ
Số: 42
/UBND-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 13 tháng 01 năm 2021

V/v mời dự Hội nghị hành chính
tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô;
- Các ban xây dựng đảng, các hội, các đoàn thể trực thuộc Huyện ủy;
- Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp trực
thuộc UBND huyện;
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện và Chương trình công tác năm 2021,
UBND huyện tổ chức Hội nghị hành chính tháng 01/2021, cụ thể:
1. Thành phần: Như Kính gửi
2. Thời gian: Từ 08h00’ ngày 15 tháng 01 năm 2021
3. Địa điểm: Tại phòng họp số 2, UBND huyện (tầng 4).
4. Nội dung:
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2020
của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 (Văn phòng HĐNDUBND huyện chuẩn bị);
- Báo cáo kết quả phiên họp hành chính tháng 12 năm 2020 (Văn phòng HĐNDUBND huyện chuẩn bị);
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Xuân 2021; Kế hoạch tổ chức các hoạt
động tuyên truyền, hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng, ngày thành lập tỉnh
Vĩnh Phúc (phòng Văn hóa- TT chuẩn bị);
- Kế hoạch trồng cây đầu xuân (phòng Nông nghiệp &PTNT chuẩn bị);
- Kế hoạch đảm bảo trật tự trị an trước, trong và sau tết Nguyên đán (Công an huyện
chuẩn bị);
- Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trong dịp tết Nguyên đán
(phòng Lao động TB&XH chuẩn bị);
- Công tác Khen thưởng năm 2020 (phòng Nội vụ chuẩn bị).

5. Yêu cầu:
- Các phòng có nội dung báo cáo chuẩn bị bằng văn bản để trình bày tại Hội nghị
và gửi các đại biểu tại hội nghị, đồng thời gửi trước 01 bản về UBND huyện (qua Văn
phòng HĐND-UBND huyện trước 10h00’ ngày 14/01/2021);
- Giao Trung tâm Văn hoá- TTTT trang trí, chuẩn bị tăng âm loa đài; Văn
phòng HĐND- UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các
điều kiện phục vụ Hội nghị.
Để Hội nghị đạt kết quả cao, đề nghị các đại biểu tới dự đầy đủ, đúng giờ và
đúng thành phần./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Thọ
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