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    Kính gửi:   

            - Sở Tài chính; 

                                                         - Sở Nông nghiệp và PTNT; 

           - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

  

Ngày 02 tháng 3 năm 2021 (thứ Ba), Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh nghe các sở, ngành báo cáo các nội dung như sau: 

1. Nội dung, thành phần, thời gian: 

1.1. Từ 7 giờ 30’ đến 8 giờ 15’  

- Sở Tài chính báo cáo kết quả rà soát, xây dựng bổ sung định mức sử dụng 

xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh 

- Thành phần mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu 

tư, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động 

Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn 

phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành 

phố Việt Trì. 

1.2. Từ 8 giờ 15’ đến 9 giờ 30' 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy về công tác dồn đổi, tích tụ 

tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 . 

- Thành phần mời dự:  

+ Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện: Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, 

Hạ Hòa, Yên Lập, Lâm Thao, Thanh Sơn;  

+ Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Hội Nông dân tỉnh, Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh. 

1.3. Từ 9 giờ 30’ đến 10 giờ 30' 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Kế hoạch sử dụng đất thu hồi từ các 

Công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ. 

- Thành phần mời dự: Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công 

Thương, Ban quản lý các KCN, Văn phòng UBND tỉnh. Chủ tịch UBND các 



huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Tam Nông, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Yên 

Lập. 

1.4. Từ 10 giờ 30' 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo phương án tổ chức và chuẩn bị 

cơ sở vật chất phục vụ tổ chức SEA Games 31. 

- Thành phần mời dự:  

+ Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu II; 

+ Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, 

Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, UBND thành phố Việt Trì, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao. 

 2. Địa điểm: Phòng họp số 1 – Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Phân công nhiệm vụ: 

- Các đơn vị chuẩn bị và gửi tài liệu đến Văn phòng UBND tỉnh (12 bộ) và 

gửi trực tiếp các thành phần dự họp trước ngày 26/02/2021 (yêu cầu các đơn vị 

thực hiện nghiêm túc việc gửi tài liệu họp theo quy chế làm việc của UBND 

tỉnh); Các đơn vị dự họp nghiên cứu, gửi ý kiến tham gia bằng văn bản hoặc qua 

hộp thư điện tử vpubndtinhphutho@gmail.com trước 10 giờ 00’ ngày 01/3/2021  

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết 

phục vụ Hội nghị. 

Kính mời các cơ quan, đơn vị dự họp theo lịch trên./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các TP mời dự;                                                                                          
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVPTH; 
- CV NCTH, HC-TC; 
- Phòng QT, CB-TH; 
- Lưu VT, TH1. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

  

 

 

 

 

 

Trần Văn Khai 
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