UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 846 /UBND-VP

Hữu Lũng, ngày 06 tháng 6 năm 2022

V/v xây dựng báo cáo giải trình tại
phiên họp HĐND huyện tháng
6/2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Ban Chỉ huy quân sự huyện;
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- Bưu điện huyện Hữu Lũng.
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-HĐND ngày 30/5/2022 của Hội đồng nhân
dân huyện về tổ chức giải trình tại phiên họp HĐND huyện tháng 6 năm 2022.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng
báo cáo giải trình các nội dung theo yêu cầu của HĐND huyện, cụ thể như sau:
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
- Công tác tham mưu trong việc lập, thẩm định và thực hiện phương án giao
đất nông lâm trường trả về địa phương.
- Việc kiểm tra, phát hiện, tham mưu xử lý các vụ vi phạm pháp luật về đất
đai trên địa bàn huyện.
- Việc tham mưu cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với các Nhà văn hóa thôn
tại một số xã đã được đo đạc, trích đo bản đồ địa chính.
- Việc tham mưu đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu đối
với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý theo Kế hoạch
số 202/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện Hữu Lũng.
- Việc tham mưu giải quyết đối với khu đất Đường Goòng cũ thuộc thôn
Lay, xã Thanh Sơn với diện tích 3,64 ha.
2. Bảo hiểm xã hội huyện
- Việc thực hiện kiểm tra, đối chiếu đối với các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp trên địa bàn quản lý trong việc đóng, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT,
BHTN… Việc xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc nợ đóng
BHXH, BHYT, BHTN.
- Việc thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện
năm 2022.
3. Bưu điện huyện
Trách nhiệm của Bưu điện huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuát
kinh doanh từ năm 2021 đến nay (trong đó làm rõ trách nhiệm qua phản ánh của
cử tri trên địa bàn huyện trong việc người dân đã nộp tiền phí dịch vụ trả thẻ
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CCCD tại nhà, nhưng Bưu điện không thực hiện trả thẻ CCCD tại nhà, người dân
phải tự đi lấy tại Công an xã).
4. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập
ngũ trên địa bàn huyện.
(có đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số 24/KH-HĐND ngày 30/5/2022)
Báo cáo giải trình của các cơ quan, đơn vị gửi về Thường trực HĐND huyện
(qua Văn phòng HĐND & UBND huyện) trước ngày 13/6/2022.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HU, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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