
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN BÀN

Số:          /HĐND-TT

V/v Thông báo lịch khảo sát

của TT. HĐND huyện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Văn Bàn, ngày     tháng 11 năm 2022

  Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2022; căn cứ vào

nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ

2021 - 2026. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức khảo sát nắm tình

hình hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn và kết quả triển khai thực

hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tại một số xã trên địa bàn

huyện cụ thể như sau:

I. Nội dung

1. UBND huyện, UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào Nghị quyết số

80/NQ - HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Văn Bàn về kết quả thực

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết số 81/NQ -

UBND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Văn Bàn về dự toán thu ngân sách

nhà nước trên địa bàn và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2022, báo cáo kết

quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2022; phương hướng

nhiệm vụ năm 2023.

2. Đối với HĐND các xã, thị trấn: Báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp cuối

năm 2022 và tình hình hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

của HĐND cấp xã.

3. Báo cáo của UBND huyện; UBND, HĐND các xã, thị trấn yêu cầu ngắn

gọn trọng tâm, đầy đủ nội dung, đánh giá cụ thể kết quả đạt được, nêu những tồn

tại, hạn chế, khó khăn, kiến nghị, đề xuất (có đề cường và các phụ biểu kèm theo)

và hoàn thành gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 20/11/2022 qua

Văn phòng HĐND & UBND huyện, bản mềm gửi địa chỉ email: hdnd-

vanban@laocai.gov.vn.

II. Thời gian, địa điểm khảo sát trực tiếp một số đơn vị

1. Ngày 28/11/2022 (thứ hai)

1.1. Đoàn khảo sát số 1

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút làm việc tại UBND xã Nậm Xé.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút làm việc tại UBND xã Hòa Mạc.
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1.2. Đoàn khảo sát số 2

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút làm việc tại UBND xã Nậm Tha.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút làm việc tại UBND xã Khánh Yên Trung.

2. Ngày 29/11/2022 (thứ ba):

2.1. Đoàn khảo sát số 1

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút làm việc tại UBND xã Nậm Chày.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút làm việc tại UBND xã Làng Giàng.

2.1. Đoàn khảo sát số 2

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút làm việc tại UBND xã Nậm Mả.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút làm việc tại UBND xã Khánh Yên

Thượng.

III. Thành phần

1 .  T h à n h  p h ầ n  k h ả o  s á t  c ủ a  T h ư ờ n g  t r ự c  H Đ N D  h u y ệ n  g ồ m  c á c  ô n g ,  b à 

c ó   t ê n   t r o n g   d a n h   s á c h   k è m   t h e o . 

2. Đối các xã khảo sát trực tiếp mời: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND

xã; công chức Văn phòng và cán bộ có liên quan.

Đề nghị  UBND huyện, các xã, thị trấn nộp báo cáo đảm bảo thời gian quy

định. Đối với các xã thực hiện khảo sát trực tiếp chuẩn bị đầy đủ nội dung báo

cáo, bố trí đủ thành phần và điều kiện làm việc để cuộc khảo sát của Thường trực

HĐND huyện đảm bảo đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Như mục 1 phần III;

- Lãnh đạo VP + CV;

- Lưu:  VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH

                         PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tất Thắng
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DANH SÁCH

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện

STT HỌ VÀ TÊN
ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO

SÁT TRỰC TIẾP
GHI CHÚ

I ĐOÀN KHẢO SÁT SỐ 1

1 Ông. Nguyễn Tất Thắng, Phó chủ

tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn Khảo sát tại các xã:

Nậm Xé, Nậm Chày,

Hòa Mạc, Làng Giàng
2 Ông. Lù Du Thải, Trưởng Ban

Pháp chế, thành viên

3 Bà. Nguyễn Thị Thơm, Phó chánh

Văn phòng HĐND và UBND

huyện, thư ký

II ĐOÀN KHẢO SÁT SỐ 2

1 Ông. Hà Tiến Sự, Trưởng Ban
Kinh tế - Xã hội, Trưởng đoàn Khảo sát tại các xã:

Khánh Yên Trung,

Khánh Yên Thượng, 
Nậm Tha, Nậm Mả

2 Bà. Hoàng Thúy Loan, Trưởng
Ban Dân tộc, thành viên

3 Bà. Đỗ Thị Ngọc, Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND

huyện, thư ký
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