
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

Số:          /UBND-VP 

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ  

kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngã Năm, ngày      tháng  10  năm 2021 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các ban, phòng, ngành; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường, 

thị xã Ngã Năm.  

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND thị xã 

về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 

05/7/2021 của HĐND thị xã Ngã Năm về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 

của HĐND thị xã Ngã Năm khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Trên cơ sở Kế hoạch số 72/KH-HĐND, ngày 15/10/2021 của HĐND thị 

xã Ngã Năm về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã Ngã Năm khóa XII,  

nhiệm kỳ 2021-2026; 

Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm yêu cầu Thủ trưởng các ban phòng, ngành 

thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương 

tham mưu dự thảo các văn bản trình kỳ họp thứ 2, HĐND thị xã, cụ thể như sau: 

1. Đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết 

1.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu tổng hợp, hoàn chỉnh Báo cáo 

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đề xuất nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 theo Công văn số 730/UBND-VP ngày 

14/10/2021 của Chủ tịch UBND thị xã (kèm dự thảo Nghị quyết HĐND thị xã); 

thời gian báo cáo Thường trực UBND thị xã trước ngày 20/11/2021. 

- Ngoài ra, tham mưu dự thảo các báo cáo, tờ trình thuộc lĩnh vực ngành phụ 

trách như:  

+ Báo cáo kết quả thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách thị xã năm 2021 và dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách thị xã năm 2022. 

+ Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022. 

+ Tờ trình điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, 

chi ngân sách thị xã năm 2021 (kèm dự thảo Nghị quyết). 

+ Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh mục đầu tư công năm 2021 

thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách 

thị xã quản lý (Kèm dự thảo Nghị quyết). 

+ Tờ trình điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 

2022 (Kèm dự thảo Nghị quyết). 
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+ Tờ trình dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách thị xã 

và phân bổ chi ngân sách cho các ngành, các xã, phường năm 2022 (Kèm dự thảo 

Nghị quyết). 

+ Tờ trình giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (Kèm dự thảo Nghị 

quyết);  

+ Tờ trình bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 

2025 (Kèm dự thảo Nghị quyết). 

1.2. Thanh tra thị xã 

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

hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

- Dự thảo Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị của cử tri 

năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

1.3. Công an thị xã 

Dự thảo Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 

2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn thị xã. 

1.4. Phòng Nội vụ thị xã 

Tham mưu dự thảo Tờ trình về việc thông qua Đề án giải thể Phòng y tế thị xã 

(kèm dự thảo Nghị quyết). 

2. Thời gian hoàn thành 

- Đối với các báo cáo, ngành chuyên môn tham mưu soạn thảo hoàn chỉnh, 

trình Thường trực UBND thị xã trước ngày 20/11/2021. 

- Đối với các báo cáo, tờ trình của UBND thị xã và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND thị xã; ngành chuyên môn tham mưu soạn thảo gửi Phòng Tư pháp thị xã 

đóng góp ý kiến trước ngày 20/11/2021; sau đó, hoàn chỉnh gửi về UBND thị xã 

(thông qua Văn phòng HĐND và UBND thị xã) trước ngày 25/11/2021. 

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã theo dõi, đôn đốc các ban, 

phòng ngành thị xã và UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội 

dung phục vụ kỳ họp thứ 2 HĐND thị xã đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng 

thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND thị xã; 

- TT. UBND thị xã; 

- BLĐ và CV VP; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                            

CHỦ TỊCH 
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