ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ
Số:

976 /UBND-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Ngự, ngày 12 tháng 7 năm 2021

V/v chuẩn bị nội dung thông qua
kỳ họp lần thứ hai Hội đồng nhân
dân Huyện khóa XII

Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân huyện Hồng Ngự về việc tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân
dân Huyện khóa XII.
Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đăng ký và chuẩn bị
nội dung trình tại kỳ họp lần thứ hai Hội đồng nhân dân Huyện, khóa XII như sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện rà soát nhiệm vụ cơ
quan tham mưu UBND Huyện đăng ký nội dung trình tại kỳ họp lần thứ hai Hội
đồng nhân dân Huyện, khóa XII.
2. Phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu UBND Huyện
2.1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện
về nhiệm vụ Phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2021, phương hướng
nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.
2.2. Báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước và thực
hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ, phương
hướng thu chi ngân sách nhà nước và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 06
tháng cuối năm 2021.
2.3. Báo cáo các nội dung đã thông qua thường trực HĐND Huyện: Bố trí
chênh lệch thu, chi năm 2021, sử dụng tiết kiệm chi để hỗ trợ quỹ hỗ trợ nông dân
huyện thực hiện dự án nuôi lươn của Hội quán nuôi lươn xã Thường Phước 1.
2.4. Tờ trình và dự thảo nghị quyết phương án sự dụng tăng thu tiền sử dụng
đất năm 2021.
2.5. Phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20162020.
2.6. Phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20212025.
2.7. Phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND Huyện

3.1. Tờ trình thông qua Chương trình phát triển đô thị Cửa khẩu Thường
Phước.
3.2. Tờ trình Thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn
Thường Thới Tiền.
3.3. Tờ trình thông qua Đồ án nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện
Hồng Ngự.
4. Thanh tra Huyện tham mưu UBND Huyện
4.1. Báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng
đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
4.2. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
5. Phòng Nội vụ tham mưu UBND Huyện: Báo cáo về công tác CCHC 6
tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
6. Công an Huyện tham mưu UBND Huyện: Báo cáo tình hình trật tự an
toàn xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Thời gian hoàn chỉnh các nội dung Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết gửi về
Ủy ban nhân dân Huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND Huyện) chậm nhất
đến hết ngày 16 tháng 7 năm 2021 để trình tại kỳ họp lần thứ hai Hội đồng nhân
dân Huyện khóa XII. Sau thời gian trên các đơn vị không đăng ký hoặc chậm
tham mưu UBND Huyện nội dung trình tại kỳ họp lần thứ hai Hội đồng nhân dân
Huyện, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Huyện, Hội đồng nhân dân Huyện nếu có nội dung phát sinh hoặc chậm tham
mưu thực hiện nội dung đã được đăng ký.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện thực hiện nghiêm nội
dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/(Hùng).
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