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   Chi Lăng, ngày 19 tháng 9  năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Hội nghị giao ban trực tuyến 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm quý IV năm 2019  
 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Chi 
Lăng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 
quý IV năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

1.1. Tại phòng họp trực tuyến tầng 2- Trụ sở UBND huyện 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch UBMTTQVN huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên UBND huyện; 

- Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện, Chi Cục thuế khu vực I, Kho bạc Nhà nước, Đội Quản lý thị trường số 4, Hạt 
Kiểm lâm, Điện lực Chi Lăng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm y 
tế huyện; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy. 

1.2. Tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Công chức: Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội, Địa chính - xây 
dựng-Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Tư pháp - Hộ tịch; Trưởng Công 
an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Tài chính- Kế toán, Thu y viên các xã, thị trấn. 

- Đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, khu phố các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: 07 giờ 50 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2019 (Thứ hai) 

3. Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019. 

3.1. Thông qua dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019.  

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

3.2. Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
9 tháng đầu năm 2019.  

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

3.3. Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 
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2019 (tự nghiên cứu, góp ý). 

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Chủ động phối hợp Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chuẩn bị các điều 
kiện kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. 

- Tổng hợp, gửi tài liệu họp qua hệ thống eOffice cho các xã, thị trấn trước 10 
giờ 00 phút ngày 19/9/2019. 

4.2. Trung tâm Viễn thông Chi Lăng  

- Chủ trì phối hợp với điểm cầu huyện, điểm cầu các xã, thị trấn chuẩn bị các 
điều kiện về kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cuộc họp đạt kết quả. 

- Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 14h00’ ngày 
20/9/2019 và thử lại vào 07h00’ ngày 23/9/2019. 

4.3. Đối với các xã, thị trấn 

- Cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chuẩn bị các điều 
kiện kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp tại xã, thị trấn. 

- Chủ động cập nhật tài liệu trên hệ thống eOffice, in ấn tài liệu, gửi các đại 
biểu dự họp tại xã nghiên cứu. 

- Mời các đại biểu dự họp đảm bảo đầy đủ theo thành phần và chuẩn bị ý 
kiến phát biểu tại Hội nghị. 

4.4. Chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
được giao báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; những 
thuận lơi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Kiến nghị, 
đề xuất (có biểu phân công chi tiết kèm theo). 

Tài liệu bằng bản giấy gửi Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND 
huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện kèm theo Giấy mời; Đề nghị các cơ 
quan, đơn vị được mời họp chủ động cập nhật, in, nghiên cứu tài liệu trên hệ 
thống eOffice. 

 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL.CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Nguyễn Hùng Mạnh 
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GỢI Ý CHỦ ĐỀ PHÁT BIỂU 
Tại Hội nghị giao ban trực tuyến 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm quý IV năm 2019  
 

TT Nội dung chủ đề Đơn vị phát biểu 

1 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; 
xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, kế hoạch sử dụng 
đất năm 2020. 

Phòng Tài nguyên và 
Môi trường 

2 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; Đề án” Phát triển du 
lịch huyện Chi Lăng, giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 
2030”;  Chương trình tổng thể kỷ niệm 55 thành lập huyện… 

Phòng Văn hoá và 
Thông tin 

3 

Tiến độ sản xuất nông - lâm - nghiệp; công tác phòng chống 
bệnh dịch tả lợn Châu Phi; triển khai các mô hình phát triển sản 
xuất, các dự án về lĩnh vực nông nghiệp; về công tác xây dựng 
nông thôn mới. 

Phòng nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn 

4 

Công tác chỉ đạo thực hiện đề án phát triển giao thông nông 
thôn gắn với thực hiện Chương trình xây Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới; đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông 
thôn; công tác chỉnh trang đô thị, quản lý hành lang an toàn giao 
thông. 

Phòng Kinh tế và  

Hạ tầng 

5 

Công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn xã phấn đấu về đích NTM 2019; những khó 
khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

UBND xã Gia Lộc 

6 
Công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình Bộ tiêu chí nông thôn 
mới nâng cao trên địa bàn xã và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. UBND xã Chi Lăng 

7 

Công tác chỉ đạo thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu 
chí, tổ chức khắc phục đối với các tiêu chí bị tụt tại các xã đã đạt 
chuẩn nông thôn mới. 

UBND xã Vạn Linh 

8 

Công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn xã (xã đặc biệt khó khăn đăng ký tổ chức thực 
hiện phấn đấu đến năm 2020 đạt từ 10 tiêu chí trở lên) những 
khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

UBND Chiến Thắng 

10 

Công tác phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng các công 
trình, dự án trên địa bàn; công tác chỉnh trang đô thị, quản lý 
hành lang an toàn giao thông; những khó khăn vướng mắc và đề 
xuất, kiến nghị. 

UBND thị trấn Chi 
Lăng 

11 

Công tác chỉ đạo thực hiện xây dựng các mô hình phát triển sản 
xuất theo hướng hàng hóa gắn tiêu thụ sản phẩm; những khó 
khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

Thôn Nam Nội,  

xã Gia Lộc 

12 
Công tác huy động nguồn lực xã hội hóa và tuyên truyền nhân 
dân hiến đất thực hiện các công trình hạ tầng nông thôn mới. 

Thôn Giáp Thượng 2, 
xã Y Tịch 
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