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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC UBND HUYỆN ĐÃ GIAO CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

(Đến ngày 26/9/2022) 

 

 

TT 

 

Số, 

ký hiệu 

 

Ngày văn 

bản 

 

Trích yếu 

 

Ngày 

chuyển 

 

Hạn phải 

xử lý 

 

Kết quả 

xử lý 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

1.1 631/UBND-VP 11/8/2022 V/v tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

và báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh (UBND 

tỉnh theo dõi trên phần mềm QLVB) 

11/8/2022 10/10/2022 Còn 14 ngày 

1.2 1469/SXD 31/8/2022 V/v tăng cường quản lý về công tác cấp giấy phép xây 

dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn. 

31/8/2022 30/9/2022 Còn 04 ngày 

1.3 1527/SXD 13/9/2022 V/v Báo cáo rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô 

thị loại V trên địa bàn Tỉnh (lần 2). 

13/9/2022 23/9/2022 Quá hạn 

1.4 1563/SXD 16/9/2022 V/v thực hiện việc công bố thông tin Quý III năm 2022 về 

Nhà ở và thị trường bất động sản 

16/9/2022 26/9/2022 Đến hạn 

1.5 987/SCT 25/9/2022 V/v Báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề Thường trực 

HĐND tỉnh về quản lý các CCN trên địa bàn 

26/9/2022 27/9/2022 Còn 01 ngày 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

2.1 693/UBND-VP 26/8/2022 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 

số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị. 
26/8/2022 25/9/2022 Quá hạn 

2.2 657/UBND-VP3 07/9/2022 V/v xem xét đề nghị của Cty cổ phần cấp nước Nam Định 07/9/2022 20/9/2022 Quá hạn 
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2.3 48/BCHPCTT 15/9/2022 V/v triển khai công tác truyền thông, nâng cao nhận 

thức cộng đồng về PCTT 
16/9/2022 15/12/2022  

2.4 712/UBND-VP 31/8/2022 V/v chấn chỉnh tình trạng vứt rác thải sinh hoạt, xác động 

vật chết làm ô nhiễm môi trường (Báo cáo Chủ tịch)  
31/8/2022 30/9/2022 Còn 04 ngày 

2.5 2254/SNN 20/9/2022 V/v xin ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Quyết định 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ PCTT 

tỉnh Nam Định (lần 2) 

20/9/2022 30/9/2022 Còn 04 ngày 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

3.1 2511/STNMT 08/8/2022 V/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 08/8/2022 30/9/2022 Còn 04 ngày 

3.2 2891/STNMT 13/9/2022 V/v đôn đốc thực hiện chỉ tiêu môi trường; phân loại, 

thu gom, xử lý CTRSH 

13/9/2022 30/9/2022 Còn 04 ngày 

3.3 119/KH-UBND 16/9/2022 Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 về sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

16/9/2022 07/10/2022 Còn 11 ngày 

3.4 1314/STNMT 21/9/2022 V/v báo cáo số liệu về giá đất giai đoạn 2017-2022 

và tình hình biến động về giá đất 

21/9/2022 05/10/2022 Còn 09 ngày 

3.5 3002/STNMT 21/9/2022 V/v báo cáo kết quả rà soát, xử lý đối với các dự án 

dự án thuê đất nhưng không triển khai thực hiện dự 

án hoặc ngừng hoạt động, còn nợ tiền thuê đất trên 

địa bàn tỉnh 

21/9/2022 01/10/2022 Còn 05 ngày 

3.6 3044/STNMT 23/9/2022 V/v xử lý đối với diện tích đất bảo vệ hành lang 

đường điện đã được tháo dỡ, di dời 

23/9/2022 15/10/2022 Còn 19 ngày 
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4. Tổ Công tác theo Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện 

4.1 651/UBND-VP 17/8/2022 Phê bình và giao tham mưu giải quyết đơn của ông 

Được - Xã Thành Lợi.  

17/8/2022 10/9/2022 Quá hạn 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

5.1 631/UBND-VP 11/8/2022 V/v tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

và báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh 

11/8/2022 05/10/2022 Còn 09 ngày 

5.2 1332/STC 11/8/2022 Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế 

hoạch tài chính NSNN 03 năm 2023-2025 

12/8/2022 10/9/2022 Quá hạn 

5.3 160/VPUBND-TT 13/9/2022 V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trươngđầu tư dự án 

Xây dựng cơ sở sản xuất dệt may tại xã Minh Tân. 

13/9/2022 28/9/2022 Còn 02 ngày 

5.4 113/TB-UBND 09/9/2022 Báo cáo và tham mưu UBND huyện hướng giải quyết 

đối với các dự án thiếu hồ sơ quyết toán. 
10/9/2022 Trong 

tháng 9 

Còn 04 ngày 

5.5 1525/STC 16/9/2022 V/v điều chỉnh mã số CTMTQG 16/9/2022 26/9/2022 Đến hạn 

5.6 2237/SNN 19/9/2022 V/v hoàn thành công tác thu, nộp Quỹ phòng, chống 

thiên tai từ năm 2015 đến nay. 
19/9/2022 20 hàng 

tháng 

 

5.7 1544/STC 20/9/2022 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghịđịnh của Chính 

phủ thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP 
20/9/2022 26/9/2022 Đến hạn 

5.8 1579/STC 26/9/2022 V/v đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà 

nước 
26/9/2022 27/9/2022 Còn 01 ngày 
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6. Phòng Lao động TBXH 

6.1 101/KH-UBND 29/7/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2022, báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở Lao động TB&XH. 

29/7/2022 15/12/2022  

6.2 1901/SLĐTBXH 20/9/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 

55a/2013/QĐ-TTg 

21/9/2022 27/9/2022 Còn 01 ngày 

6.3 194/HĐND-BVH 23/9/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình tín 

dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các 

đối tượng chính sách gia iđoạn 2018-2022. 

26/9/2022 07/10/2022 Còn 11 ngày 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

7.1 1442/SGD&ĐT 14/9/2022 V/v báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học 

tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

14/9/2022 15/10/2022 Còn 19 ngày 

8. Phòng Văn hoá và Thông tin 

8.1 698/STTTT 20/9/2022 “V/v khảo sát và đăng ký nhu cầu tập huấn kỹ năng số 

và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn, 

trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” 

20/9/2022 27/9/2022 Còn 01 ngày 

9. Phòng Y tế  

9.1 1763/SYT 07/9/2022 V/v tiếp tục tăng cường bảo đảm ATTP Tết Trung 

thu năm 2022 

07/9/2022 30/9/2022 Còn 04 ngày 
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10. Ban Tổ chức – Nội vụ 

10.1 1857/SNV 09/9/2022 V/v rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các 

cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

09/9/2022 15/10/2022 Còn 19 ngày 

10.2 1868/SNV 13/9/2022 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo văn bản về khoán kinh 

phí hoạt động cho các Hội, đoàn thể cấp xã. 

13/9/2022 30/9/2022 Còn 04 ngày 

10.3 766/UBND-VP8 16/9/2022 V/v thực hiện Chỉ thỉ số 11-CT/TU và Chỉ thị số 12 

CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

16/9/2022 30/11 hàng 

năm 

 

11. Thanh tra huyện  

11.1 618/UBND-VP 

646/UBND-VP 

09/8/2022 

16/8/2022 
Giao tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của bà 

Nguyễn Thị Mai - Liên Minh, viết ngày 05/8/2022 
(UBND tỉnh theo dõi trên phần mềm QLVB) 

09/8/2022 

16/8/2022 

Theo quy 

định luật KN 

28/9/2022 

Còn 02 ngày 

11.3 701/UBND-VP 30/8/2022 Giao chủ trì tham mưu giải quyết đơn của ông Bùi 

Văn Tuệ - Liên Bảo (UBND tỉnh theo dõi trên phần 

mềm QLVB) 

30/8/2022 10/10/2022 Còn 14 ngày 

12. UBND các xã, thị trấn 

12.1 146/UBND-VP  11/3/2022 

Giao UBND xã Thành Lợi giải quyết đơn của ông 

Phan Nhật Vương - Xóm Đông, thôn Quả Linh đề 

nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

11/3/2022 
Trong 

tháng 3 
Quá hạn 

12.2 512/UBND-VP 15/7/2022 - Giao UBND xã Đại An giải quyết đơn của  ông  

Vũ Văn  Khuông  -  Địa  chỉ  thường  trú:  Xóm  

Miễu,  thôn  An  Hưng. 

- UBND xã Đại An có Văn bản số 15/CV-UBND ngày 

 

18/7/2022 
Trong 

tháng 9 
Còn 04 ngày 
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30/8/2022 xin gia hạn giải quyết trong tháng 9/2022. 

12.3 744/UBND-VP 08/9/2022 - Giao UBND xã Đại An giải quyết đơn của  ông 

Phùng Đình Nghĩa - An Duyên phản ánh một số 

hộ dân xây dựng lấn chiếm đường đi chung.   

08/9/2022 Trong 

tháng 9 
Còn 04 ngày 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành các nội dung công 

việc được giao, gửi 01 văn bản thể hiện kết quả về cơ quan Văn phòng để theo dõi báo cáo lãnh đạo UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- CPVP Huyện ủy - HĐND - UBND huyện;  

- Cổng thông tin điện tử huyện Vụ Bản; 

- Lưu: VT.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Ngô Quốc Vịnh 
 

 

 


		2022-09-26T15:53:46+0700


		2022-09-26T16:03:43+0700




