
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:            /UBND-TH 

V/v chuẩn bị nội dung trình Kỳ 

họp thứ 5 HĐND huyện  

Khóa VII 

          Ngọc Hồi, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; 

     - Công an huyện. 
 

Thực hiện Thông báo số 181/TB-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của 

Thường trực HĐND huyện về nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ 

chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; để chuẩn bị tốt 

các nội dung trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 

đúng thời gian quy định, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ: Khẩn trương 

tham mưu UBND huyện các nội dung trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VII, 

nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định (Chi tiết tại 

Phụ lục kèm theo). 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND huyện, UBND huyện nếu gửi hồ sơ chậm hoặc chất lượng không đảm 

bảo, phải điều chỉnh bổ sung dẫn đến trình chậm do yếu tố chủ quan của đơn vị và 

các nội dung đảm bảo điều kiện để trình Hội đồng nhân dân huyện nhưng không 

kịp thời tham mưu UBND huyện trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đăng 

ký, bổ sung. 

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các địa phương liên quan: 

Khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát và đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết 

đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 5 và ý kiến tham 

gia xây dựng chính quyền của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện sau khi được 

UBND huyện chuyển đến. 

4. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các đơn vị 

thực hiện Công văn này; kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, chấn chỉnh đối 

với các trường hợp có nội dung trình chậm trễ, chưa đảm bảo chất lượng, làm ảnh 

hưởng đến tiến độ gửi tài liệu để phục vụ công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng 

nhân dân huyện. 

 UBND huyện yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h);   

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, các PVP; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Chí Tường 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /UBND-TH ngày    /     /2022 của UBND huyện Ngọc Hồi) 

 

TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện. 

Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Trước ngày 

04/12/2022  

2 
Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 

trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa VII. 

Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Trước ngày 

10/12/2022  

3 
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của 

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện 

Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Trước ngày 

14/12/2022  

4 
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023.  (có báo cáo tóm tắt). 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Trước ngày 

04/12/2022  

5 
Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; phương 

án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Trước ngày 

10/12/2022 
 

6 
Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Trước ngày 

04/12/2022 
 

7 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023. 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Trước ngày 

10/12/2022 
 

8 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và 

phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2023. 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Trước ngày 

10/12/2022 
 

9 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn đầu tư công 

nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi năm 2023. 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Trước ngày 

10/12/2022 
 

10 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân 

sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
Trước ngày 

10/12/2022 
 



TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

11 
Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
Thanh tra huyện 

Đã thực hiện 

xong 
 

12 
Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
Thanh tra huyện 

Đã thực hiện 

xong 
 

13 
Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
Công an huyện 

Trước ngày 

04/12/2022 
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