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V/v chuẩn bị các nội dung trình 

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, 

HĐND huyện khóa XXI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

 

                  
                 Kính gửi:   

       - Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; 

                                   - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT,  

                                     Phòng  giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện,          

                                     Quỹ Tín dụng Nhân dân liên xã Cương Gián; 

      - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Th c hiện K  ho ch số 98/KH-HĐND, ngày 10/11/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện v  việc t  ch c Kỳ thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng nhân 

dân huyện Khoá XXI; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao: 

I. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Đánh giá tình hình kinh t  - xã hội năm 2021. D  ki n mục tiêu, nhiệm 

vụ và các giải pháp trọng tâm phát triển kinh t  - xã hội năm 2022. 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận T  quốc cùng cấp t  ch c tốt đợt ti p xúc 

cử tri của Đ i biểu HĐND các cấp trước Kỳ họp. 

II. Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện 

1. Báo cáo đánh giá t ng quát việc th c hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 

2021 theo Nghị quy t được HĐND huyện khóa XX thông qua t i Kỳ họp th  20 

(yêu cầu báo cáo ngắn gọn, súc tích, có số liệu cụ thể để phân tích, so sánh với 

chỉ tiêu k  ho ch đ  ra từ đầu năm và so với k t quả đ t được năm 2021); D  

ki n k  ho ch chuyên môn trọng tâm năm 2022. 

2. Đăng k  và chuẩn bị nội dung d  ki n trình t i Kỳ thường lệ cuối năm 

2021, gửi v  UBND huyện  qua Văn phòng HĐND-UBND) trư c ngày 

13/11/2021. 

3. Riêng các đơn vị: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Phòng 

giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Quỹ Tín dụng Nhân dân liên xã 

Cương Gián: Báo cáo k t quả ho t động năm 2021  ước k t quả cả năm), gồm: 

K t quả huy động các nguồn vốn; k t quả cho vay, số dư nợ  so sánh, tỷ lệ đ t 

được với k  ho ch được giao năm 2021, với k t quả đ t được cùng kỳ 2020; d  

ki n k  ho ch ho t động năm 2022). 

III. Chuẩn bị các báo cáo; dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết  

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 
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- T ng hợp nội dung d  ki n trình Kỳ thường lệ cuối năm 2021, hoàn 

thành trư c ngày  5/11/2021. 

- Phối hợp phòng Tài chính - K  ho ch hoàn thiện Báo cáo, so n thảo Tờ 

trình của UBND huyện và Nghị quy t v  nhiệm vụ phát triển kinh t  - xã hội 

năm 2022. Hoàn thành trư c ngày 18/11/2021. 

- Tham mưu UBND huyện thành phần tham gia các cuộc ti p xúc cử tri 

để ti p nhận, giải trình các   ki n, ki n nghị của cử tri; bố trí phương tiện phục 

vụ các Đoàn ti p xúc cử tri. 

- Tham mưu UBND huyện t  ch c các cuộc họp, làm việc với các phòng, 

ban, ngành có liên quan để chuẩn bị chu đáo các nội dung báo cáo, trình HĐND 

huyện t i Kỳ họp. 

- T ng hợp, tham mưu UBND huyện đ  xuất Thường tr c HĐND huyện 

các nội dung đưa vào chương trình Kỳ họp  n u có). 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- T ng hợp báo cáo tóm tắt tình hình kinh t  - xã hội 10 tháng năm 2021; 

ước th c hiện năm 2022 phục vụ các Đ i biểu HĐND huyện ti p xúc cử tri 

trước Kỳ thường lệ cuối năm 2021, HĐND huyện khóa XXI. Hoàn thành trư c 

ngày 15/11/2021. 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành liên quan t ng hợp báo cáo tình 

hình kinh t  - xã hội năm 2021; K  ho ch th c hiện năm 2022 gửi v  Văn phòng 

HĐND-UBND huyện trư c ngày 18/11/2021 để trình Lãnh đ o UBND huyện.  

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện Báo cáo đánh giá, kiểm điểm công tác 

chỉ đ o, đi u hành của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021. Hoàn thành trư c 

ngày 20/11/2021. 

- Báo cáo k t quả th c hiện d  toán thu, chi ngân sách năm 2021, nhiệm 

vụ thu, chi ngân sách năm 2022.  

- D  thảo Tờ trình và Nghị quy t v  nhiệm vụ và giải pháp để th c hiện 

mục tiêu phát triển kinh t  - xã hội năm 2022. 

- D  thảo Tờ trình và Nghị quy t phân b  thu, chi ngân sách huyện năm 2022. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với phòng Y t , Bảo hiểm xã hội huyện d  thảo Tờ trình 

và Nghị quy t v  ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ th c hiện mua thẻ 

BHYT đối với hộ gia đình. 

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

D  thảo Tờ trình và Nghị quy t thông qua Quy ho ch sử dụng đất trên địa 

bàn huyện giai đo n 2021 - 2030. 

5. Phòng Văn hoá - Thông tin 

- Chỉ đ o các đơn vị, địa phương thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đ i chúng v  thời gian, nội dung, chương trình Kỳ thường lệ cuối năm 

2021, HĐND huyện khóa XXI. 
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- Chỉ đ o Trung tâm Văn hóa - Truy n thông huyện đưa tin và t  ch c 

truy n thanh tr c ti p các nội dung Kỳ họp  trừ phiên thảo luận). 

6. Thanh tra huyện 

T ng hợp Báo cáo của UBND huyện v  k t quả công tác ti p dân, giải 

quy t khi u n i tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Hoàn thành trư c ngày 

18/11/2021. 

7. Chi cục Thống kê huyện 

Thống nhất số liệu trên các lĩnh v c với các phòng, ban chuyên môn để 

cùng hoàn thành Báo cáo KT-XH của UBND huyện trước khi trình Kỳ họp. 

8. Công an huyện 

-  Chủ động xây d ng k  ho ch đảm bảo an toàn Kỳ thường lệ cuối năm 

2021, HĐND huyện khóa XXI. 

- Chỉ đ o Công an các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa 

phương có k  ho ch đảm bảo an ninh, trật t  các cuộc ti p xúc cử tri trước Kỳ 

họp t i địa phương, đơn vị. 

IV. Thời gian nộp các báo cáo 

Báo cáo, đánh giá của UBND các xã, thị trấn; các phòng, ban, đơn vị cấp 

huyện gửi v  phòng Tài chính - K  ho ch trư c ngày 15 tháng    năm 2021 

(bằng bản giấy và file điện tử qua  h n m m H     c ng việc). 

UBND huyện phân công trách nhiệm như sau 

- Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đ o, xem xét 

các nội dung báo cáo, đánh giá v  lĩnh v c Văn hoá, xã hội. 

- Đồng chí Nguyễn Vi t Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đ o, xem 

xét các nội dung báo cáo, đánh giá v  lĩnh v c Kinh t , Quốc phòng, an ninh. 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện: Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị gửi báo cáo, đ  án, tờ trình, d  thảo nghị quy t; văn bản trả lời   ki n, ki n 

nghị của cử tri; văn bản trả lời chất vấn đúng thời gian quy định. 

Nhận được Công văn, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp 

huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai th c hiện nghiêm túc./. 
 

 
               

Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Thường tr c HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

Bùi Việt Hùng 
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