
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                  

Số:        /UBND-VP 

V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị các 

nội dung họp UBND huyện và các 

nội dung trình Kỳ họp thứ 4, 

HĐND huyện khóa XXI 

                                                                                               

Tủa Chùa,  ngày        tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Chi cục Thống kê huyện;  

- Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo - Tủa Chùa;  

- Kho Bạc nhà nước huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

    

Để chuẩn bị tài liệu, nội dung phiên họp của UBND huyện tháng 11 (lần 

1) và các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI. UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương chuẩn bị một số 

nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu các văn bản sau: 

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 

2021; nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022; 

- Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND 

huyện trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ 2 và thứ 4; 

- Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, 

HĐND huyện khóa XXI. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu các văn bản sau: 

- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh năm 2021;  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 

2021; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022. 
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- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà 

nước năm 2021 (nguồn vốn chi đầu tư xây dựng vốn cơ bản vốn trong nước) và 

Kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và 

phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

- Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022; 

- Dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2022. 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về định mức phân bổ chi thường xuyên 

NSĐP năm 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 20251. 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn một số 

dự án khởi công mới năm 2021 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện. 

- Nội dung khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Gửi dự thảo các văn bản trên về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) trước 15 giờ ngày 15/11/2021. 

3. Thanh tra huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn tham mưu các văn bản sau: 

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

- Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2022. 

Gửi dự thảo các văn bản trên về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) trước 15 giờ ngày 15/11/2021. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu các văn bản sau: 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất huyện Tủa Chùa 

giai đoạn 2021-2030. 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất huyện Tủa 

Chùa năm 2022. 

Gửi dự thảo các văn bản trên về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) trước 15 giờ ngày 15/11/2021. 

5. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn tham mưu báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

 
1 Nghị quyết ban hành là văn bản QPPL giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu theo đúng 

quy trình của pháp luật quy định. 
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 Gửi dự thảo các văn bản trên về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) trước 15 giờ ngày 15/11/2021. 

6. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, 

Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Kho Bạc nhà 

nước, UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao có trách nhiệm xây 

dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2022 gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước ngày 10/11/2021; 

- Cung cấp đầy đủ số liệu cho các cơ quan được giao chủ trì tham mưu 

xây dựng các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết tại văn bản này đảm bảo chất 

lượng, chính xác, hiệu quả.  

Lưu ý: Số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị chốt đến ngày 15/11/2020 

và dự ước hết năm 2021. 

Nhận được Công văn ngày, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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