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Mường Tè, ngày 13 tháng 11 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến, phiên họp thường kỳ
thứ 52 - UBND huyện khóa XX
Kính gửi: ............................................................................................
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Thực hiện
Quy chế làm việc và Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND
huyện, Chủ tịch UBND huyện triệu tập phiên họp thường kỳ thứ 52 - UBND
huyện khóa XX, để thảo luận các nội dung sau:
I. Nội dung
1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh năm 2021.
2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi NSĐP năm 2020; kế
hoạch phân bổ dự toán thu - chi NSĐP năm 2021.
3. Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2020; kế
hoạch thực hiện vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2021.
4. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm
2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
5. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống
tham nhũng năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
6. Báo cáo kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm
2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
7. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020.
8. Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ
họp thứ 10 và trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện; kết quả thực hiện lời hứa sau
chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện và các kết
luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện.
9. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
10. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng
đất năm 2021 cấp huyện.
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11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT - XH, đảm
bảo QP - AN năm 2021.
12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn
huyện và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2021.
13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn
nguồn NSNN giai đoạn 2021 – 2025.
14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo QP - AN giai đoạn 2021 - 2025.
15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị
quyết số 02-NQ/HU, ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
Mường Tè về phát triển sản xuất một số sản phẩm nông, lâm nghiệp theo hướng
hàng hóa giai đoạn 2020 - 2025.
16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị
quyết số 03-NQ/HU, ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường
Tè về nâng cao chất lượng giáo dục và xóa mù chữ giai đoạn 2020 - 2025.
17. Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đánh giá xếp loại chất
lượng cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp khác thuộc UBND huyện.
18. Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất
lượng viên chức quản lý, viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện.
19. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên UBND
huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
20. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên UBND
huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
II. Thành phần, địa điểm
1. Điểm cầu UBND huyện: Hội trường tầng 3, Trụ sở làm việc HĐND UBND huyện Mường Tè.
- Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND huyện, khóa XX.
- Đại biểu mời:
+ Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thường trực
UBMTTQVN huyện;
+ Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện;
+ Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện;
+ Phòng phòng Văn hóa - Thông tin huyện;
+ Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện;
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+ Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn Mường Tè;
+ Phóng viên Đài TT-TH huyện dự đưa tin.
2. Điểm cầu các xã:
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến các xã.
- Thành phần: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo
UBND xã và công chức Văn phòng - Thống kê xã.
III. Thời gian: 01 ngày, khai mạc hồi 07h30' ngày 16/11/2020.
Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện kính
mời đồng chí đến dự đúng thời gian, thành phần và chuẩn bị ý kiến tham gia./.
Ghi chú:
- Đại biểu dự họp chủ động truy cập vào hệ thống quản lý văn bản và
trang thông tin điện tử của huyện để tải tài liệu Hội nghị tại mục TÀI LIỆU để
nghiên cứu và tham gia ý kiến )
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- LĐ, CV Văn phòng; ( chuẩn bị tài liệu, hội trường)
- Lưu VT.

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

Lý Anh Sinh

