
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––– 
Số:               /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày           tháng 10 năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI   

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

Hội nghị thường kỳ, cho ý kiến về các nội dung: 

1. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công 

năm 2021; 

2. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; 

3. Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021; 

4. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về việc quy định phân 

cấp quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn do cấp 

tỉnh quản lý; 

5. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về việc Ban hành quy 

định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

6. Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 (phần kinh 

tế, xã hội); 

7. Dự thảo Báo cáo UBND tỉnh Sơ kết 3 năm kết quả thực hiện Chương 

trình hành động Số 16- CTr/TU, ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát 

triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về sơ kết 3 năm kết quả thực hiện Chương trình hành động Số 16-CTr/TU, ngày 

08 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 

8. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021;  

9. Dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 

2020; 

10. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, 

nhiệm vụ công tác năm 2021 (Phần kinh tế - xã hội); 

11. Báo cáo sơ bộ dự toán năm 2021; 
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12. Dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Dự thảo 

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán 

ngân sách địa phương năm 2019; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; 

13. Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 

quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2020; 

14. Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm kết quả thực hiện Chỉ thị Số 04-

CT/TU, ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình; 

15. Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý cấp phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

16. Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý trật tự xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

17. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án: “Tổ chức lực lượng, 

huấn luyện, đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; 

18. Tờ trình dự thảo Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử 

tỉnh Hòa Bình, phiên bản 2.0; 

19. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương. 

Chủ trì: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh. 

Thành phần: 

- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các ban, ngành: Thủ trưởng các ban, ngành: Ban quản lý các 

khu công nghiệp, Cục thuế, Cục Thống kê, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại 

và du lịch tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Kho bạc 

nhà nước tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cục 

Quản lý thị trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban 

QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban 

QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Địa điểm:  Phòng họp số 3, Tầng 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  
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Thời gian: buổi Sáng từ 8h00 thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020.  

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung nêu tại các điểm 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

- Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị nội dung nêu tại điểm 11,12,13,14; 

- Giám đốc Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung nêu tại điểm 15,16; 

- Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung nêu tại điểm 17; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung nêu tại điểm: 18; 

- Lãnh đạo Văn Phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung nêu tại điểm: 19. 

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành nghiên cứu tài liệu trước và chuẩn 

bị nội dung thảo luận tại Hội nghị (thời gian phát biểu không quá 07 phút). Các sở, 

ngành được phân công trình các nội dung chuẩn bị báo cáo tóm tắt để đảm bảo thời 

gian. 

Đề nghị Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Hòa Bình cử phóng viên dự và đưa tin hội 

nghị. 

Với các nội dung chưa có tài liệu gửi kèm theo Giấy mời, yêu cầu các Sở, 

ngành chủ trì phô tô 50 bộ gửi đại biểu trực tiếp tại Hội nghị. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu dự họp đúng giờ và thành phần./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Đài PT – TH tỉnh; Báo Hòa Bình; 

- Thông tấn xã Việt Nam tại Hòa Bình; 

- Chánh VP, các Phó Chánh VP/UBND tỉnh; 

- Các chuyên viên NC VP/UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, QT-TV, TH (NT.70b). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh 
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