
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CỘNG LẠC

Số: 118/  /UBND-VP
V/v giao nhiệm vụ xây dựng các văn bản 

và chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ 
họp thứ 5 HĐND xã khóa XXII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cộng Lạc, ngày 16  tháng 11  năm 2022

Kính gửi:
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Trưởng các ngành, đoàn thể;
- Các công chức thuộc UBND xã;

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 01/11/2022 của Hội đồng nhân 
dân xã Cộng Lạc về việc Tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa XXII, 
Chủ tịch UBND xã giao nhiệm vụ cho các bộ phận cụ thể như sau:

1. Bà Đồng Thị Hoa, Công chức Văn phòng - Thống kê: 
1.1. Tham mưu xây dựng các văn bản sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 
của Hội đồng nhân dân xã khóa XXII về việc trả lời kiến nghị cử tri và chất vấn, 
trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XXII.

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2022.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc trả lời kiến nghị cử tri và chất vấn, 

trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXII
- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
Yêu cầu xong trước ngày 29/11/2022 trình Chủ tịch duyệt, để kịp thời gửi 

văn bản về các Ban HĐND thẩm tra vào ngày 05/12/2022.
1.2. Làm công tác tổ chức kỳ họp
1.3. Giúp UBND xã đôn đốc các bộ phận tham mưu các văn bản của 

UBND xã trình tại kỳ họp, đảm bảo đúng thời gian quy định.
2. Bà Trần Thị Hiền, Công chức Tài chính - Kế toán:
2.1. Tham mưu xây dựng các văn bản sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kế hoạch 
đầu tư công năm 2023.



- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 
2022; dự toán phân bổ ngân sách xã năm 2023.

- Báo cáo tình hình sử dụng nguồn kinh phí dự phòng và nguồn tăng thu 
ngân sách năm 2022.

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 
công năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm 2022; dự toán phân bổ ngân sách xã năm 2023.

Yêu cầu xong trước ngày 29/11/2022 trình Chủ tịch duyệt, để kịp thời gửi 
văn bản về các Ban HĐND thẩm tra vào ngày 05/12/2022.

2.2. Phối hợp với Thường trực HĐND xã bố trí kinh phí phục vụ kỳ họp 
theo quy định.

3. Bà Đào Thị Thu Huyền, Công chức LĐTB&XH xã
Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-

HĐND ngày 30/6/2022 của Hội đồng nhân dân xã khóa XXII về công tác 
phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022-2025 năm 2022, phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2023. 

Yêu cầu xong trước ngày 29/11/2022 trình Chủ tịch duyệt, để kịp thời gửi 
văn bản về các Ban HĐND thẩm tra vào ngày 05/12/2022.

4. Ông Đặng Bá Hoàng, Trưởng Công an: 
Tham mưu xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật trên địa bàn xã năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
Yêu cầu xong trước ngày 29/11/2022 trình Chủ tịch duyệt, để kịp thời gửi 

văn bản về các Ban HĐND thẩm tra vào ngày 05/12/2022.
 5. Ông Phùng Hải Đông, Công chức Tư Pháp – Hộ tịch xã
Tham mưu xây dựng Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 

của cử tri năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ năm  2023.
Yêu cầu xong trước ngày 29/11/2022 trình Chủ tịch duyệt, để kịp thời gửi 

văn bản về các Ban HĐND thẩm tra vào ngày 05/12/2022.
6. Bà Phạm Thị Thanh, Cán bộ Văn hóa thông tin
Xây dựng chương trình, tin, bài tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp.
7. Đồng thời các bộ phận tư pháp- hộ tịch; Lao động TBXH; Văn hóa 

thông tin; Địa chính xây dưng& môi trường; Địa chính Nông nghiệp – 
GTTL; Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Trạm y tế( bao gồm cả Dân số); 
Hiệu trưởng các trường; Quỹ tín dụng nhân dân; Đại diện ngành nhận ủy 
thác vay vồn ngân hàng NN & NH chính sách xã hội

Theo chức năng, chức trách và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổng 
hợp, đánh giá dựng kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 



2022, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thuộc lĩnh 
vực, công việc do cá nhân, cơ quan, đơn vị, ngành mình phụ trách và báo cáo 
bằng văn bản về UBND xã (qua đồng chí Hoa, Cán bộ Văn phòng - Thống kê 
xã) và bản mềm gửi về địa chỉ thư điện tử: donghoa163@gmail.com để tổng 
hợp, xây dựng báo cáo trình tại kỳ họp thứ 05, HĐND xã khóa XXII 

Yêu cầu việc tổng hợp, đánh giá kết quả về việc thực hiện nhiệm vụ  và 
phương hướng năm tiếp theo của từng bộ phận, đơn vị trong báo cáo cần nêu rõ 
kết quả đạt được (theo hướng rõ việc, rõ nội dung); những tồn tại, hạn chế; 
nguyên nhân khách quan, chủ quan; trên cơ sở đó tham mưu xây dựng kế hoạch 
nhiệm vụ năm 2023 với các biện pháp, giải pháp thực hiện cụ thể, đảm bảo bám 
sát tình hình thực tiễn tại địa phương trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiệm vụ trên, hoàn thành trước ngày 21/11/2022
Yêu cầu các bộ phận được giao nhiệm vụ tham mưu văn bản nghiêm túc, 

khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vp.

CHỦ TỊCH

Đỗ Xuân Biên
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