
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGHI SƠN 

Số:             /UBND-VP 

V/v giao hoàn thiện các báo cáo, tờ 

trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ 

họp thứ 17 HĐND thị xã khóa XIX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghi Sơn, ngày       tháng 12 năm 2020 

 
  

Kính gửi: Các phòng, ban, đội thuộc UBND thị xã 
 

 

Thực hiện Công văn số 167/CV - HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND thị 

xã về việc gửi tài liệu thẩm tra trình kỳ họp thứ 17, HĐND thị xã khóa XIX, 

nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn, Chủ tịch UBND 

thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Để chuẩn bị tài liệu của UBND thị xã trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND thị 

xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo quy định, Trưởng các phòng, ban, 

đội thuộc UBND thị xã khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, tờ trình của UBND 

thị xã trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND thị xã (phụ trách) ký ban hành 

làm cơ sở trình các Ban HĐND thẩm định, các nội dung cụ thể giao tại phụ lục 

gửi kèm. 

Lưu ý: Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND thị xã xong 

trước trước 10h00 ngày 03/12/2020, bản ký đóng dấu gửi về Văn phòng 

HĐND&UBND thị xã; file mềm (file word, excel...) gửi vào địa chỉ email: 

lediepvhttdl@gmail.com. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đội thuộc UBND thị xã nghiêm túc thực 

hiện, hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Tiến Dũng 



Phụ lục  

Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND thị xã Nghi Sơn 

trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND thị xã Nghi Sơn 
 

TT Nội dung 
Cơ quan chủ trì xây dựng 

hoàn thiện nội dung 

Ghi 

chú 

I Báo cáo  

1 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm 

vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020 

Văn phòng HĐND&UBND 

 

2 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà 

nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 

3 
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 

2020, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2021. 
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 

4 
Báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới năm 2020, 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. 
Phòng Kinh tế 

 

5 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về đất đai, tài nguyên và môi trường năm 2020; nhiệm 

vụ, giải pháp năm 2021. 

Phòng Tài nguyên & Môi 

trường 

 

6 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý quy hoạch, 

trật tự xây dựng năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 

2021. 

Đội KTQT chủ trì,  

phối hợp phòng Quản lý đô 

thị 

 

7 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 

và tái định cư trên địa bàn thị xã năm 2020, nhiệm vụ và 

giải pháp năm 2021. 

Ban GPMB-HT&TĐC 

 

8 

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

gửi đến kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Nghi Sơn, nhiệm 

kỳ 2016-2021. 

Văn phòng HĐND&UBND 

 

9 

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả 

lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX 

(nay là thị xã Nghi Sơn) cụ thể:  

- Báo cáo nội dung về công tác cấp giấy CNQSD đất ở 

lần đầu và đất giao trái thẩm quyền cho nhân dân. 

- Báo cáo nội dung tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang 

hoá không tổ chức sản xuất tiếp tục gia tăng; các mô 

hình sản xuất nông nghiệp tổ chức triển khai thực hiện 

không hiệu quả. 

Văn phòng HĐND&UBND 

tổng hợp 

 
- Phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì báo cáo 

 

- Phòng Kinh tế chủ trì báo 

cáo 

 

 

II Tờ trình, dự thảo Nghị quyết  

1 
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế, xã hội năm 2021. 
Văn phòng HĐND&UBND 

 

2 

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn 

dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và 

phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2021. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 

3 
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn phương 

án phân bổ ngân sách thị xã năm 2021. 
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 

4 
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn 

kế hoạch đầu tư công năm 2021. 
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 

 


		dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
	2020-12-01T11:33:23+0700


		2020-12-01T13:32:27+0700


		2020-12-01T13:32:49+0700


		tinhgia@thanhhoa.gov.vn
	2020-12-01T13:33:08+0700




