
 
                       

                                    Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị; 

 - Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 
 

Tháng 7/2022, UBND huyện Trực Ninh đã nhận và đăng tải các văn bản trên 

Cổng thông tin điện tử huyện, như sau: 

Văn bản của Tỉnh: 

Công văn số 584/UBND-VP5 ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về việc 

hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công. 

Văn bản của huyện: 

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện về việc lập 

lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ huyện Trực Ninh năm 2022; 

Công văn số 385/UBND-VP ngày 07/7/2022 của UBND huyện về việc 

thống kê văn bản tháng 6/2022 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; 

Công văn số 387/UBND-LĐTBXH ngày 08/7/2022 của UBND huyện về 

việc thăm hỏi, tặng quà cho người có công; 

Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 11/7/2022 của UBND huyện về tình hình 

kinh tế - xã hội trong tuần, nhiệm vụ công tác trọng tâm tuần tới (từ ngày 09/7-

15/7/2022); 

Công văn số 393/UBND-TP ngày 11/7/2022 của UBND huyện về việc 

thực hiện kết luận kiểm tra của Bộ Tư pháp đối với công tác xử lý vi phạm 

hành chính; 

Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 11/7/2022 của UBND huyện về công tác 

giải phóng mặt bằng giai đoạn 2019-2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

giai đoạn 2022-2025; 

Công văn số 394/UBND -TTYT ngày 11/7/2022 của UBND huyện về việc 

triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng tiêm chủng; 

Công văn số 396/UBND-TP ngày 11/7/2022 của UBND huyện về việc báo 

cáo tổng kết thi hành Luật Hộ tịch; 

Thông báo số 126/TB-UBND ngày 12/7/2022 của UBND huyện về việc tổ 

chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho ĐBHĐND cấp xã; 

Quyết định số 5201/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND huyện về việc 

phê duyệt Phương án bảo vệ cống Phú An tại K13+042 đê hữu Ninh, thị trấn Cát 

Thành, huyện Trực Ninh năm 2022; 
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Thông báo số 128/TB-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện về kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, 

THCS, Trung tâm GDNN-GDTX năm học 2021-2022; 

Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 18/7/2022 của UBND huyện về báo cáo 

tình hình kinh tế - xã hội trong tuần, nhiệm vụ công tác trọng tâm tuần tới (từ 

ngày 16/7-22/7/2022); 

Công văn số 413/UBND-TP ngày 21/7/2022 của UBND huyện về việc báo 

cáo tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường nhà nước năm 2022; 

Công văn số 415/UBND-NV ngày 21/7/2022 của UBND huyện về việc rà 

soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học năm học 

2022-2023; 

Báo cáo số 199/BC-UBND ngày 22/7/2022 của UBND huyện về việc báo 

cáo tình hình kinh tế - xã hội trong tuần, nhiệm vụ công tác trọng tâm tuần tới (từ 

ngày 23/7-29/7/2022); 

Quyết định số 6319/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện về kiện 

toàn Ban an toàn giao thông; 

Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện về việc tăng 

cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Công văn số 419/UBND-KTHT ngày 28/7/2022 của UBND huyện về việc 

điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao 

thông đường bộ; 

Công văn số 428/UBND-TP ngày 28/7/2022 của UBND huyện về việc báo 

cáo tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Quyết định số 6639/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện về việc 

tạm xếp hạng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Trực Ninh; 

Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện về tình hình 

kinh tế - xã hội trong tuần, nhiệm vụ công tác trọng tâm tuần tới (từ ngày 30/7-

05/8/2022); 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, thị trấn truy cập văn 

bản trên Cổng thông tin điện tử huyện để thực hiện; báo cáo kết quả về UBND 

huyện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Trần Duy Hưng 
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