
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VŨ MUỘN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

    Số:       /TB- UBND                                Vũ Muộn, ngày       tháng 5 năm 2022. 

  

THÔNG BÁO 

Phân công chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ tư,  

HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026. 

 

Thực hiện Thông báo số 03/TB- HĐND xã Vũ Muộn ngày 19/4/2022 về kết 

luận nội dung Phiên họp Thường trực HĐND xã mở rộng, UBND xã Vũ Muộn 

phân công cán bộ, công chức chuẩn bị văn bản phục vụ kỳ họp thứ tư- HĐND xã 

khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau: 

1. Chuẩn bị các văn bản thông qua tại kỳ họp: 

- Đ/c Đàm Thị Hành- Phó Chủ tịch UBND xã: Báo cáo kết quả trả lời các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND xã (nếu có); Báo cáo công 

tác chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2022và phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

- Đ/c Đinh Thị Thanh- Công chức VP- TK chuẩn bị:  

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo 

quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng 

cuối năm 2022. 

+ Tờ trình và dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm UVUBND xã khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

+ Tờ trình và dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung UVUBND 

xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Đ/c Luân Văn Minh- Công chức Tài chính- Kế toán: 

+ Báo cáo kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. 

+ Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. 

+ Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

+ Tờ trình và dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 

phương năm 2021. 

- Đ/c Hứa Đình Lôi- Trưởng CA xã:  Báo cáo công tác phòng chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022. 

- Đ/c Triệu Đức Tài- CC TP- HT:  

+ Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm 

vụ cuối năm 2022. 

+ Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022, phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

2. Thời gian: 

        - Số liệu từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022. 



- Các văn bản trình tại kỳ họp hoàn thành gửi về văn phòng- Thống kê (đ/c 

Thanh), chậm nhất ngày 31/5/2022, Văn phòng chuyển các Ban HĐND thẩm tra 

chậm nhất ngày 03/6/2022. 

- Văn phòng- Thống kê (Phụ trách công tác HĐND) chuyển tài liệu đến các vị 

đại biểu: Trong ngày 11/6/2022. 

3.Phân công chuẩn bị các nội dung khác: 

+ Văn phòng – Thống kê ((Phụ trách công tác HĐND) chuẩn bị các nội dung 

theo sự phân công của TT HĐND, UBND xã. 

+ Kế toán Ngân sách chuẩn bị kinh phí đảm bảo trên cơ sở dự toán phân bổ và 

dự trù của Văn phòng – Thống kê trình. 

+ VHTT chuẩn bị tốt việc thông tin tuyên truyền trước, trong, sau kỳ họp. 

Chuẩn bị tăng âm loa đài, mic phục vụ kỳ họp đảm bảo. 

+ Công an xã: xây dựng phương án bảo vệ trong thời gian tổ chức kỳ họp. 

+ Trạm Y tế xã: Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

thời gian tổ chức kỳ họp; đảm bảo thuốc men và các điều kiện khác. 

Trên đây là phân công cán bộ, công chức chuẩn bị văn bản và các nội dung 

khác phục vụ kỳ họp thứ tư- HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, yêu cầu các 

CBCC được phân công nghiêm túc thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Đ/U; HĐND, MTTQ xã; 

- CT, PCT UBND xã: 

- CC liên quan; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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