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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số:          /KH -UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trùng Khánh, ngày      tháng 5 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác XDCB  6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 
 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện. Để tổ chức Hội 

nghị XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. UBND 

huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả công tác XDCB 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Phân tích làm rõ những thuận lợi, khó 

khăn, vướng mắc, chỉ ra nguyên nhân, giải pháp, bài học kinh nghiệm thực hiện 

cho những tháng cuối năm 2020. 

- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn toàn huyện. Từ 

đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

- Tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai tốt các 

Chương trình XDCB và phát triển Nông thôn mới. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thành phần tham dự: Hội nghị dự kiến 100 đại biểu, khách mời gồm:  

+ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện (chủ trì). 

+ Thường trực Huyện uỷ. 

+ Thường trực HĐND. 

+ Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện. 

+ Lãnh đạo các phòng ban chuyện môn: Văn phòng HĐND - UBND; Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài chính và Kế 

hoạch; Phòng Tư pháp; Thanh tra huyện; Phòng Nông nghiệp và phát triền Nông 

thôn; Phòng Nội vụ; Phòng Lao động thương binh và Xã hội; Phòng Giáo dục và 

Đào tạo; Phòng dân tộc; Phòng văn hóa và Thông tin; Ban quản lý dự án đầu tư và 

xây dựng huyện; Đại diện Lãnh đạo Công an huyện; Huyện đội; Kho bạc Nhà 

nước huyện; Điện lực Trùng Khánh; Xí nghiệp nước Trùng Khánh. 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND và công chức phụ trách địa chính xây dựng các 

xã, thị trấn. 

+ Đại diện Lãnh đạo các Doanh nghiệp, HTX tham gia kinh doanh, xây 

dựng trên địa bàn huyện. 
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2. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00 phút ngày 08/6/2020 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Trụ sở HĐND&UBND huyện. 

III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ (có chương trình riêng, giấy mời riêng). 

IV. TRANG TRÍ, KHÁNH TIẾT 

1. Maket: 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

HỘI NGHỊ 

SƠ KẾT CÔNG TÁC XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI  NĂM 2020 

Trùng Khánh, ngày 08 tháng 6 năm 2020 

 

2. Kinh phí tổ chức hội nghị: Thực hiện theo chế độ quy định hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện  

Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị hội trường, market Hội 

nghị, phát hành giấy mời, kiểm duyệt bài phát biểu khai mạc, bế mạc cho Lãnh 

đạo UBND huyện, thực hiện công tác tổ chức Hội nghị. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chuẩn bị giấy mời và các điều kiện khác để tổ chức Hội nghị; Viết bài 

khai mạc, bế mạc cho Lãnh đạo UBND huyện. 

- Xây dựng báo cáo của UBND huyện về tổng kết công tác XDCB năm 

2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. 

- Báo cáo công tác XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng 

cuối năm 2020. 

- Xây dựng nội dung chương trình của Hội nghị. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

- Báo cáo công tác giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư các công trình dự 

án đã hoàn thành năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. 

- Báo cáo tham luận về thực hiện công tác giải ngân, thanh quyết toán vốn 

đầu tư các công trình dự án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối 

năm 2020. 

4. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện 

 - Báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án các công trình xây dựng cơ bản 

năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp và những đề xuất kiến nghị năm 2020. 
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- Báo cáo tham luận về tiến độ thực hiện các dự án các công trình xây dựng 

cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. 

5. Mặt trận Tổ quốc huyện: 

 Chuẩn bị nội dung thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia 

đóng góp xây dựng Nông Thôn Mới. 

6. Trung tâm Văn hoá truyền - Thông huyện: Chuẩn bị Maket, đến đưa 

tin Hội nghị. 

7. Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư và 

xây dựng huyện nộp báo cáo về UBND huyện trước ngày 02/6/2020 (Qua hệ 

thống quản lý văn điều hành theo địa chỉ Nông Văn Tuấn – Phó Trưởng 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp báo cáo chung của huyện. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động 

triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, có nội dung nào chưa rõ, 

đề nghị liên hệ với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để cùng bàn bạc, thống nhất 

xử lý./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c); 

- UBMTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Trịnh Trường Huy 
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