UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA BÌNH

Số: 01 /TrT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2021

TRIỆU TẬP HỌP
Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên UBND huyện.
Thực hiện chương trình công tác tháng 01/2021 của UBND huyện, Chủ tịch
UBND huyện mời các đại biểu dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng
01/2021 để thảo luận các nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả sản xuất vụ đông năm 2020 - 2021, tình hình sản xuất vụ
xuân năm 2021; Kết quả trồng cây nhân dân năm 2020, kế hoạch trồng cây năm
2021 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị).
2. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm
2020; dự kiến phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nă m 2021
(Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế
hoạch chuẩn bị).
3. Báo cáo cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 08-NQ/HU
ngày 21/5/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trên đất lúa, giai đoạn 2020 - 2025 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị).
4. Báo cáo kết quả tháng chiến dịch làm thuỷ lợi và giao thông nội đồng năm
2020 (Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện chủ trì, phối hợp với Xí nghiệp KTCTTL,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chuẩn bị).
5. Báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án chuyển đổi ruộng trũng sang
nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2001 - 2021 trên địa bàn huyện (Phòng Nông nghiệp
và PTNT huyện chuẩn bị).
6. Báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm
trên địa bàn huyện năm 2020; Biện pháp chỉ đạo tiếp theo (Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp huyện chuẩn bị).
7. Báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp huyện Gia
Bình lần thứ VI, năm 2021 - 2020 (Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chuẩn bị).
8. Kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (Văn phòng HĐND
và UBND, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị).
9. Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 (Thanh tra huyện chuẩn bị).
10. Kế hoạch đảm bảo ANCT - trật tự ATXH trước, trong, sau tết Nguyên
đán Tân Sửu năm 2021 (Công an huyện chuẩn bị).

11. Kế hoạch đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương;
kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 (Ban Chỉ huy quân sự huyện chuẩn
bị).
I. Thành phần: Các đồng chí Ủy viên UBND huyện.
* Hội nghị mời:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận,
Ủy ban MTTQ, Văn phòng Huyện ủy;
- Thủ trưởng các cơ quan: Y tế, các đơn vị sự nghiệp huyện, xí nghiệp Khai
thác các CTTL Gia Bình;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
II. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 14/01/2021 (thứ 5).
III. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3 UBND huyện.
Yêu cầu các ngành có nội dung báo cáo chủ động xin ý kiến Đồng chí Lãnh
đạo UBND huyện phụ trách khối, in 25 bộ báo cáo chính thức đầy đủ và 25 bản
báo cáo tóm tắt gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 11h00’ ngày
12/01/2021 (thứ 3); đồng thời gửi kèm gửi file mềm theo địa chỉ email:
giabinh@bacninh.gov.vn để tổng hợp, gửi cho các đại biểu theo quy định.
Thủ trưởng các cơ quan khối quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp huyện và
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khai thác tài liệu hội nghị qua hệ thống quản lý văn
bản điện tử liên thông và hòm thư công vụ cá nhân đã được cấp.
Đề nghị các đại biểu đến dự họp đông đủ, đúng giờ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Như thành phần mời (thay G/M);
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Đài Phát thanh huyện (cử PV đưa tin);
- CVP, các Phó CVP, lưu VT.
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