
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
 

Số: 
     

/UBND-VP 

V/v đăng ký Danh mục các báo cáo, đề án 

trình tỉnh năm 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Xuân Trường, ngày       tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: 
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 188/UBND-VP2 ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện Quy chế làm việc của 

UBND tỉnh năm 2022; UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn; UBND 

các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Căn cứ vào Quy chế làm việc của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương nghiên cứu đề xuất, kiến nghị những nội dung trọng tâm mà UBND tỉnh 

cần tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 đạt kết 

quả; những nội dung cần đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều 

hành của UBND tỉnh. 

2. Rà soát các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận,... của Trung ương và của tỉnh 

mà đơn vị được giao chủ trì thực hiện để đề xuất sơ kết, tổng kết trong năm 2023. 

3. Đăng ký Danh mục các báo cáo, đề án trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh, 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2023 (theo 

biểu mẫu đính kèm), cụ thể: 

 - Các đề án phải nêu rõ căn cứ pháp lý và tính cần thiết, đảm bảo đúng 

thẩm quyền, khả thi; dự kiến lộ trình thời gian thực hiện từng nội dung trong đề 

án, tránh tình trạng chậm tiến độ, xin hoãn, lùi thời gian trình. 

 - Những kiến nghị, đề xuất và Danh mục đề án, báo cáo đăng ký trình tỉnh 

năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về UBND huyện (qua Văn 

phòng HĐND&UBND huyện) trước ngày 08/11/2022 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này./. 
Nơi nhận: 
- Thường trực UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Đỗ Văn Minh 
 

  



Danh mục 

ĐỀ ÁN, BÁO CÁO ĐĂNG KÝ TRÌNH NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-VP  , ngày             tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Xuân Trường) 
 

 

 

 

 
 

TT 

Nội dung 

công việc 

Cơ quan 

phối hợp 
(nếu có) 

 

Cấp quyết định, thông qua 

 

Dự kiến thời 

gian trình 

trong năm 

2023 

(5) 

 

 
 

Ghi chú   
Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh 

(1) 

Ban 

Thường vụ 

Tỉnh uỷ 

(2) 

HĐND 

tỉnh 

(3) 

 

UBND 

tỉnh (4) 

1 Nội dung A      Tháng 1  

2 Nội dung B      Tháng 2  

... ...      ...  

         

         

... ...      ...  

... ...      Tháng 12  
 

 

 

 
Ghi chú: Đánh dấu (X) vào cấp quyết định, thông qua 

(1) Các đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

(2) Các đề án, báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

(3) Các đề án, báo cáo trình HĐND tỉnh tại 2 kỳ họp. 

(4) Các đề án, báo cáo trình tại các cuộc họp của UBND tỉnh. 

(5) Ghi rõ thời gian dự kiến trình UBND tỉnh theo tháng. 

Kèm theo danh mục đề án, báo cáo là danh mục các văn bản quy 

phạm pháp luật làm căn cứ để xây dựng đối với từng đề án. 

Nam Định, ngày tháng năm 2022 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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