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UBND huyện trình kỳ họp giữa năm 

2022 của HĐND huyện khóa XX 

Hữu Lũng, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

  Kính gửi:   

 - Các phòng: Văn phòng HĐND&UBND; Tài chính - Kế 

hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Nông 

nghiệp và PTNT; Lao động, TB, XH&DT; Thanh tra huyện; 

- Công an huyện. 

 

Thực hiện Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện về việc dự kiến nội dung kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2022) Hội 

đồng nhân dân huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu, tham mưu 

xây dựng các văn bản của UBND huyện, cụ thể như sau:  

1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng:  

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị 

của cử tri. 

- Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về 

những chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022. 

- Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về 

việc điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về mục tiêu, 

nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022. 

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng:  

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về 

việc đề nghị phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán 

thu, chi ngân sách huyện năm 2021. 

- Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022. 
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- Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về 

việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 

về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách huyện 

và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2022. 

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xây dựng: 

 - Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện thông 

qua việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng thời kỳ 2021-2030, kế 

hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng thời kỳ 2021-2025. 

4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xây dựng: 

- Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện thông 

qua Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới, tái định cư xã Hoà Sơn (Khu dân cư giáp 

cụm công nghiệp Hoà Sơn 1), huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500. 

- Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện thông 

qua Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Hồ Sơn 1, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 

1/500. 

- Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện thông 

qua Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ, thương mại, kết hợp dân 

cư xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng. 

- Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện thông 

qua Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới thôn Nhất Hà 1, xã Hồ Sơn huyện Hữu 

Lũng, tỷ lệ 1/500. 

- Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện thông 

qua Đề án nâng cấp mở rộng khu vực Bắc Lệ - Tân Thành đến năm 2025 đạt đô thị 

loại V. 

5. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xây dựng:  

- Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về 

việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân 

dân huyện về việc phát triển, mở rộng vùng cây nguyên liệu truyền thống và phát 

triển vùng trồng rau, củ, quả xuất khẩu góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

6. Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc huyện    

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân 

tộc 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

7. Giao Phòng Thanh tra huyện xây dựng: Báo cáo công tác thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm 

chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

8. Giao Công an huyện xây dựng: Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, dự thảo các 

văn bản gửi về Văn phòng HĐND & UBND huyện trước ngày 15/6/2022 để trình 

lãnh đạo UBND huyện duyệt ký. 
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UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

(Thông báo số 42/TB-HĐND được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Phạm Ngọc Thủy 
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