ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1709/UBND-VP

Hữu Lũng, ngày 18 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v dự thảo các nội dung trình Hội
nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội
nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Kính gửi:
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc;
- Thanh tra huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Thực hiện Công văn số 412-CV/HU ngày 18/11/2021 của Huyện ủy Hữu
Lũng về chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội nghị Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị tham mưu xây
dựng các báo cáo, tờ trình, nghị quyết, cụ thể như sau:
1. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
- Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;
nhiệm vụ và giải pháp thực hiện dự toán năm 2022.
- Dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản
năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022.
- Dự thảo Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Hữu Lũng.
- Dự thảo Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hữu Lũng, giai
đoạn 2021-2025.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện:
- Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021;
nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
- Dự thảo Tờ trình của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường
lệ năm 2022.
- Dự thảo tờ trình của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế
- xã hội năm 2022.
3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc:
Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày
04/6/2021 của Thủ Tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày
18/6/2021 của Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc năm 2021
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4. Phòng Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng
bộ huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Hữu Lũng, giai đoạn 2021-2025.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU, ngày
14/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc chấn chỉnh và tăng cường
công tác lãnh đạo, quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện
- Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết Chuyên đề của Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý Nhà nước về đất trên địa
bàn huyện.
6. Thanh tra huyện
Dự thảo Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công
dân, phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2021;
nhiệm vụ năm 2022.
7. Trung tâm Phát triển quỹ đất
Dự thảo Báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng năm 2021.
Dự thảo các văn bản gửi về UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND
huyện trước ngày 24/11/2021.
Nhận được văn bản này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm
túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PVP HĐND và UBND huyện;
- đ/c Hà CV HĐND và UBND huyện (đôn đốc);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nông Thị Huyền Trang

