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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 21/11/2022) 

 

 

 

TT 

 

Số, 

ký hiệu 

 

Ngày văn 

bản 

 

Trích yếu 

 

Ngày 

chuyển 

 

Hạn phải 

xử lý 

 

Kết quả 

xử lý 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

1.1 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 Còn 24 ngày 

1.2 3154/SNN 18/11/2022 V/v báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa năm 2022 và lập kế hoạch chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng năm 2023 

18/11/2022 23/11/2022 Còn 02 ngày 

1.3 3174/SNN 21/11/2022 V/v báo cáo tình hình trang trại theo Thông tư số 

02/2020/TT-BNNPTNT 
21/11/2022 05/12/2022 Còn 14 ngày 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

2.1 141/TB-UBND 20/10/2022 - Báo cáo quản lý trật tự xây dựng tại khu đô thị thị 

trấn Gôi và các khu dân cư tập trung tại các xã; 

20/10/2022 Trong 

tháng 10 

Quá hạn 

2.2 927/UBND-VP 27/10/2022 V/v tham mưu thực hiện các nội dung chỉ đạo của 

UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của bà Dền - xã 

Đại An. 

27/10/2022 25/11/2022 Còn 04 ngày 

 

2.3 253/TB-UBND 31/10/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Hà Lan Anh - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ 

thực hiện dự án Xây dựng Tỉnh lộ 485 , đoạn từ đê tả 

sông Đào đến Quốc lộ 21. 

31/10/2022 01/2023 

02/2023 
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2.4 1043/SKHCN 01/11/2022 V/v Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 

36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa”; 

02/11/2022 10/11/2022 Quá hạn 

 

2.5 58/KH-BATGT 02/11/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới 

tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" tại 

Nam Định năm 2022 (báo cáo về Ban ATGT tỉnh) 

02/11/2022 29/11/2022 Còn 08 ngày 

 

2.6 2024/SXD 10/11/2022 V/v Báo cáo cung cấp thông tin phục vụ lập báo cáo công 

tác BVMT cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

10/11/2022 19/11/2022 Quá hạn 

2.7 1106/SKHCN 11/11/2022 Về việc đề nghị cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện 

dự án KH&CN 

11/11/2022 20/11/2022 Quá hạn 

2.8 2054/SXD 15/11/2022 V/v chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng dự án đầu tư xây 

dựng Nhà máy sản xuất, gia công xuất khẩu các loại linh 

kiện điện tử MSL tại xã Đại An, huyện Vụ Bản 

16/11/2022 19/11/2022 Quá hạn 

2.9 2565/SGTVT 16/11/2022 V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh Quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với 

vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa, 

vùng nước cảng biển trên địa bàn tỉnh Nam Định 

16/11/2022 22/11/2022 Còn 01 ngày 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

3.1 797/UBND-VP 26/9/2022 V/v tham mưu xây dựng chương trình hành động thực 

hiện “Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục 

đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa 

nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. 

26/9/2022 10/10/2022  

Quá hạn 

3.2 883/UBND-VP 17/10/2022 V/v kiểm tra, rà soát, làm rõ nội dung phản ánh của 

người dân về tình hình vi phạm đất đai tại địa bàn 
17/10/2022 15/11/2022 Quá hạn 
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xã Đại Thắng. 

3.3 751/UBND-VP3 07/10/2022 V/v tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý 

nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh 
07/10/2022 20/10/2022 Quá hạn 

3.4 794/VPĐKĐĐ 31/10/2022 V/v triển khai công tác thống kê đất đai năm 2022 31/10/2022 01/02/2023  

3.5 3607/STNMT 04/11/2022 V/v lập báo cáo công tác BVMT theo quy định tại 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày10/01/2022 
04/11/2022 05/12/2022 Còn 14 ngày 

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 

5.1 113/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 10/10/2022 Quá hạn 

5.2 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 

 

5.3 834/UBND-VP5 13/10/2022 V/v tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư và đôn đốc 

kiểm tra, đánh giá thực hiện, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư 

quá hạn chưa thu hồi nguồn NSNN 

13/10/2022 20/11/2022 Còn 05 ngày 

5.4 174/UBND-VP2 13/10/2022 V/v đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2022 và 

những năm tiếp theo 

13/10/2022 Trong 

tháng 11 

Còn 15 ngày 

5.5 1835/STC 24/10/2022 V/v khảo sát thực tế để xây dựng hệ số điều chỉnh giá 

đất năm 2023 

24/10/2022 15/11/2022 Đến hạn 

5.6 816/UBND-VP3 27/10/2022 V/v nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện các 

Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Nam Định 

những tháng còn lại năm 2022. 

27/10/2022 25 hàng 

tháng 
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5.7 130/KH-UBND 05/11/2022 Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam 

Định năm 2022 (Báo cáo kết quả thực hiện) 

10/11/2022 30/11/2022 Còn 15 ngày 

5.8 1099/NHNN 15/11/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai kế hoạch số 811/KH-

UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định. 

15/11/2022 30/11/2022 Còn 09 ngày 

5.9 2131/STC 21/11/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính 

phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân 

21/11/2022 27/11/2022 Còn 06 ngày 

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 Còn 24 ngày 

6.2 2207/SLĐTBXH 13/10/2022 V/v triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 

13/10/2022 20/12/2022 Còn 29 ngày 

6.3 45/KH-LĐTBXH 04/11/2022 Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giátình hình thực hiện đào 

tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 thángcho lao động nông thôn, 

người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo và người lao động có thu nhập thấpnăm 2022 (báo 

cáo kết quả về sở Lao động) 

07/11/2022 05/01/2023  

6.4 2582/SLĐTBXH 16/11/2022 V/v báo cáo kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 

2022 

16/11/2022 30/11/2022 Còn 09 ngày 

7. Phòng Văn hoá và Thông tin 

7.1 852/STTTT 07/11/2022 V/v xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 07/11/2022 30/11/2022 Còn 09 ngày 
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7.2 1376/SVH 17/11/2022 V/v báo cáo công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2022 

17/11/2022 13/12/2022 Còn 22 ngày 

8. Phòng Y tế 

8.1 1279/KH-BCĐ 08/11/2022 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2022 từ ngày 10/11/2022 đến 

ngày 10/12/2022 (báo cáo kết quả) 

08/11/2022 15/12/2022 Còn 24 ngày 

8.2 2226/SYT 15/11/2022 V/v báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các 

nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 

15/11/2022 23/11/2022 Còn 02 ngày 

9. Ban Tổ chức – Nội vụ 

9.1 766/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 

Còn 09 ngày 

9.2 837/UBND-VP8 30/9/2022 V/v thực hiện Kết luận Thanh tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng 

01/10/2022 31/12/2022 Còn 40 ngày 

9.3 910/UBND-VP8 18/10/2022 V/v thu thập, rà soát thông tin dữ liệu về tổ chức bộ máy 18/10/2022 Trong 

tháng 11 

Còn 09 ngày 

9.4 2223/SNV 28/10/2022 V/v báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức 28/10/2022 09/01/2023  

9.5 2330/SNV 10/11/2022 V/v cho ý kiến chấm điểm thi đua năm 2022 10/11/2022 05/12/2022 Còn 14 ngày 

9.6 2341/SNV 11/11/2022 Về việc báo cáo tình hình hoạt động của các hội trên địa 

bàn tỉnh năm 2022 

11/11/2022 01/12/2022 Còn 10 ngày 
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9.7 2353/SNV 11/11/2022 V/v góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy định 

về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm... 

12/11/2022 22/11/2022 Còn 01 ngày 

9.8 2401/SNV 17/11/2022 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức 

17/11/2022 20/12 hàng 

năm 

Còn 29 ngày 

10. Công an huyện  

10.1 5099/CAT 26/10/2022 V/v sơ kết thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND 

ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh 

03/11/2022 18/11/2022 Quá hạn 

10.2 110/UBND-VP12 08/11/2022 V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

08/11/2022 22/11/2022 Còn 01 ngày 

11. Thanh tra huyện  

11.1 819/UBND-VP 30/9/2022 V/v giao kiểm tra, tham mưu xử lý đơn của ông Căn 

- Hiển Khánh 

30/9/2022 Trong  

tháng 10 
Quá hạn 

11.2 892/UBND-VP 

394/T.TrT 

18/10/2022 

02/11/2022 

V/v giao theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 

40/KL-TTr ngày 26/7/2021 của Thanh tra tỉnh 

Nam Định (theo dõi trên phần mềm QLVB) 

18/10/2022 

02/11/2022 

25/11/2022 

30/11/2022 

Còn 04 ngày  

Còn 09 ngày 

11.3 1000/UBND-VP 11/11/2022 V/v tham mưu giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Thuỷ 

- Xóm Hội 2, xã Quang Trung do Công an tỉnh chuyển. 
14/11/2022 Theo quy 

định  

 

12. Phòng Tư pháp 

12.1 999/UBND-VP 11/11/2022 V/v giao giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Lý - Xóm B, 

xã Thành Lợi có nội dung liên quan đến thủ tục thay đổi cải 

chính hộ tịch. 

14/11/2022 22/11/2022 Còn 01 ngày 
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12.2 1071/UBND-VP8 18/11/2022 V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC 

năm 2022 

18/11/2022 10/12/2022 Còn 19 ngày 

12.3 1073/UBND-VP8 18/11/2022 V/v rà soát, kiến nghị bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 

18/11/2022 15/12/2022 Còn 24 ngày 

13. UBND các xã, thị trấn 

13.1 146/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 

13.2 1001/UBND-VP 11/11/2022 
Giao UBND xã Đại An giải quyết đơn của ông Vũ 

Công Nhân về nội dung liên quan đến ngôi mộ Tổ  
14/11/2022 

Trong 

tháng 11 
Còn 09 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 
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