
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /GM-UBND Kim Thành, ngày        tháng     năm 2022

GIẤY MỜI HỌP 
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Chương 

trình công tác năm 2022 của UBND huyện; Lãnh đạo UBND huyện tổ chức phiên 
họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung.

I- THÀNH PHẦN:
- Đ/c Phạm Quang Hưng - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện;
- Chánh, Phó Chánh VP HU, HĐND và UBND huyện; 
- Chuyên viên biên tập VP HU, HĐND và UBND huyện.
II- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: Từ 07h45’ ngày 19 tháng 5 năm 2022 (Thứ 

5), tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.
III. NỘI DUNG:
1. Báo cáo tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè, sinh viên 

tình nguyện năm 2022; triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ 
em và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 (10 bộ tài liệu)

* Đơn vị báo cáo: Huyện đoàn, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
huyện.

* Thời gian: Từ 07h45’- 08h15’.
* Mời dự: 
- Trưởng các cơ quan: Huyện đoàn, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài 

chính - Kế hoạch.
2. Báo cáo Kế hoạch thực hiện giải tỏa các công trình trong hành lang bảo 

vệ đê, ngoài bãi sông, hoạt động bến bãi, tập kết kinh doanh than, cát và các 
loại khoáng sản khác trên địa bàn (18 bộ tài liệu); Báo cáo tiến độ xác minh vi 
phạm trong công tác quản lý bến bãi ngoài đê  theo Kế hoạch số 156/KH-UBND 
ngày 25/01/2022 của UBND huyện.

* Thời gian: Từ 08h15’- 09h15’.
* Đơn vị báo cáo: Hạt quản lý đê, Thanh tra huyện báo cáo.
* Mời dự: 
- Thủ trưởng các cơ quan: Hạt quản lý đê, Thanh tra, Kinh tế và Hạ tầng, Tài 

chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Tư 
pháp, Công an, Chi cục thuế KV Kim Môn.



3. Báo cáo dự án kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp khám chữa bệnh 
và chăm sóc sức khỏe tại xã Thượng Vũ (16bộ tài liệu) 

* Thời gian: Từ 09h15’- 10h00’.
* Đơn vị báo cáo: Đơn vị tư vấn báo cáo;
* Mời dự: 
- Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên 

& Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Ban QL Dự án đầu tư xây dựng, Chi cục 
thuế khu vực Kim Môn huyện;

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính - NN- Xây dựng và Môi 
trường xã Thượng Vũ (Do đ/c Chủ tịch UBND xã thông báo mời).

- Đơn vị tư vấn (chuẩn bị trình chiếu ).
4. Báo cáo quy hoạch điểm dân cư mới thôn Quyết Thắng, Kim Anh 36 

ha (15 bộ tài liệu).

* Thời gian: Từ 10h00’- 10h45’.
* Đơn vị báo cáo: Đơn vị tư vấn báo cáo.
* Mời dự: 
- Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và HT, Tài chính - KH, Tài nguyên & MT, 

Nông nghiệp và PTNT, Ban QL Dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Bí thư, Chủ tịch, cán bộ Địa chính - NN- Xây dựng và Môi trường xã Kim 

Anh (Do đ/c Chủ tịch UBND xã thông báo mời);
- Đơn vị tư vấn (chuẩn bị trình chiếu).
5. Một số nội dung khác:
*  Từ 10h45’....
Cơ quan, đơn vị báo cáo chuẩn bị tài liệu (bằng văn bản) gửi về UBND huyện 

(qua Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện) chậm nhất 11h00’ ngày 
18/5/2022 để gửi các đại biểu.

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc về dự họp đúng thành phần, đúng giờ. 
Trường hợp cử cấp phó đi dự họp thay phải báo cáo và được sự đồng ý của chủ trì./.

Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT (…..b).

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

Vũ Đăng Khoa
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