
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NAM TRỰC 

 

Số:     /UBND-VP 
V/v chuẩn bị báo cáo phục vụ  

kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 
HĐND huyện khóa XVIII,  

nhiệm kỳ 2021-2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Trực, ngày       tháng 11 năm 2022 

  

              Kính gửi:    

- Đồng chí Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Lao động- 

TB&XH, Thanh tra huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, 

Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện, Văn phòng HĐND-

UBND huyện; 

   - Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện. 
 

Căn cứ Thông báo số 21/TB-UBND ngày 08/11/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 

2022 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, để chuẩn bị tài liệu phục 

vụ kỳ họp HĐND, UBND huyện yêu cầu: 

1. Văn phòng HĐND-UBND tham mưu cho UBND huyện xây dựng 

báo cáo: 

- Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2022 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2023 của UBND huyện. 

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND huyện từ 

kỳ họp thứ chín HĐND huyện tới nay. 

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện xây dựng 

báo cáo: 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện 

năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023. 

- Báo cáo, Tờ trình đề nghị HĐND phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách 

Nhà nước huyện năm 2023. 



2 

 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện xây dựng 

báo cáo: 

- Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2022, 

nhiệm vụ về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.  

- Tờ trình Kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

- Tờ trình, báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện xây 

dựng báo cáo: 

 Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022; kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND huyện xây 

dựng báo cáo:  

Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022, phương 

hướng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023. 

6. Thanh tra huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng báo cáo: 

Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. 

7. Phòng Lao động- TBXH tham mưu cho UBND huyện báo cáo:  

Báo cáo kết quả phát triển tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 

năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

8. Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 

Thanh tra huyện: 

Báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện:  

Thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 

2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

10. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo hoặc được phân công 

soạn thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND trình tại kỳ họp thứ Năm 

cần chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình, gửi 15 bản về UBND huyện (qua Văn 

phòng HĐND-UBND huyện) chậm nhất ngày 18/11/2022 (Riêng báo cáo Dự 

toán thu, chi NSNN năm 2023 chậm nhất 25/11/2022). 
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* Lưu ý: Thời điểm lấy số liệu báo cáo của các ngành Công an, Viện 

kiểm sát nhân dân, Toàn án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Thanh tra 

huyện thống nhất từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022. 

Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                             

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện và các đoàn thể; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                      

                                                                                                       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NAM TRỰC 

 

Số:     /UBND-VP 
V/v chuẩn bị báo cáo  

phục vụ kỳ họp thường lệ  
cuối năm 2022 HĐND huyện 

khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Trực, ngày       tháng 11 năm 2022 

   

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trực 
 

Căn cứ Thông báo số 21/TB-UBND ngày 08/11/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 

2022 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, để chuẩn bị tài liệu phục 

vụ kỳ họp HĐND, UBND huyện đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu cho 

UBND huyện:  

1. Chuẩn bị Báo cáo kết quả phát triển tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa 

bàn huyện năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

2. Gửi 15 bản báo cáo về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND 

huyện) để gửi các Ban của HĐND huyện thẩm định chậm nhất ngày 

18/11/2022. 

Đề nghị đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                             

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                      

                                                                                                       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Duật 
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