
   CHƯƠNG TRÌNH 
Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện 

(Kèm theo Giấy mời số: 140/GM-UBND ngày  04/ 10 /2022 của UBND huyện) 

 

STT NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN THỜI GIAN 

01 Điểm danh Văn phòng 07h20 - 07h30 (10 phút) 

02 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, 

thông qua chương trình làm việc 
Văn phòng 07h30 -07h35 (05 phút) 

03 Quán triệt nội dung cuộc họp Đ/c Chủ trì 07h35 - 07h45 (10 phút) 

04 
Báo cáo về công tác cán bộ 9 tháng 

năm 2022 
Phòng Nội vụ 07h45 -07h50 (05 phút) 

05 

Báo cáo (tóm tắt) chỉ đạo điều hành 

của UBND huyện và tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh 9 tháng và phương 

hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

2022 

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch 
07h50 - 08h10 (20 phút) 

06 
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM 

Phòng Nông 

nghiệp&PTNT 
08h10 - 08h20 (10 phút) 

07 
Báo cáo (tóm tắt) kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện 3 

lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2022 

7.1 

Lĩnh vực phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao, Sâm Ngọc Linh và 

các dược liệu khác gắn với xây dựng 

liên kết chuỗi giá trị và phát triển 

thương hiệu. 

Phòng NN&PTNT 08h20 - 08h30 (10 phút) 

7.2 

Lĩnh vực chỉnh trang, đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu 

đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp 

– đô thị - dịch vụ 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng 08h30 - 08h40 (10 phút) 

7.3 
Lĩnh vực cải cách hành chính (cải 

cách thủ tục hành chính) 
Phòng Nội vụ 08h40 - 08h50 (10 phút) 

7.4 
Thông qua dự thảo quy chế tổ chức 

của Phòng Lao động – TB&XH 

Phòng Lao động 

TB&XH 
08h50 - 09h00 (10 phút 

08 Thảo luận Toàn thể Hội nghị 9h00 – 09h25 (25 phút) 

09 Nghỉ giải lao  09h25 - 09h30 (10 phút) 

10 Thảo luận Toàn thể Hội nghị 09h30 - 10h00 (30 phút) 

11 

Phát biểu chỉ đạo của Thường trực 

Huyện ủy, Thường trực HĐND 

huyện và BTT UBMT TQVN huyện 

Đ/c đại diện Thường 

trực Huyện ủy; Thường 

trực HĐND huyện; BTT 

UBMT TQVN huyện 

10h00 - 10h20 

(20 phút) 

12 Kết luận Đ/c Chủ trì 10h20 - 11h00 (40 phút) 
 

Lưu ý: Để Hội nghị giao ban diễn ra đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, 

đề nghị các đồng chí tham gia dự họp: 

1. Ý kiến theo trình tự: (1) UBND các xã, thị trấn; (2) các đơn vị ngành dọc đóng 

chân trên địa bàn (3) các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; (4) PCT UBND huyện 



phụ trách các lĩnh vực (5) Đại diện Thường trực Huyện ủy ; Thường trực HĐND huyện; 

BTT UBMT TQVN huyện (6) kết luận của đồng chí Chủ trì. 

 2. Chuẩn bị trước nội dung và chủ động tham gia ý kiến phát biểu; không để thời 

gian trống giữa các đồng chí tham gia ý kiến. 

 3. Nội dung ngắn gọn, xúc tích, có trọng tâm phản ánh khái quát và đầy đủ nội dung 

vấn đề. Các nội dung đã nêu trước đó không tham gia ý kiến lại. 
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