
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v phân công báo cáo tại kỳ họp 
thứ 7, HĐND huyện khóa XII, 
nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi:
- Các đồng chí Thành viên UBND huyện;
- Đồng chí Bạch Hồng Dương – Phó trưởng Phòng 
Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Đồng chí Nguyễn Hải Đồng - Phó trưởng Phòng Tài 
nguyên – Môi trường huyện;
-  Đồng chí Đoàn Ngọc Ba – Phó Chánh Văn phòng 
HĐND&UBND huyện.

      
Để đảm bảo thời gian, nội dung và chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND 

huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức vào ngày 20-21/12/2022, UBND 
huyện phân công và giao nhiệm vụ báo cáo các nội dung của UBND huyện trình 
tại kỳ họp như sau:

1. Phân công trình bày các tờ trình, báo cáo tại kỳ họp thứ 7, HĐND 
huyện khóa XII, cụ thể như sau:

1.1. Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2023;

1.2. Đồng chí Bạch Hồng Dương - Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế 
hoạch huyện trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây 
dựng năm 2022; dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Tờ trình điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán NSNN năm 2022 
để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và Phương án sử dụng nguồn vượt thu sử 
dụng đất năm 2022;

- Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư 
trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023-2025

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ 
vốn đối ứng nguồn vốn ngân sách huyện, xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 
gia;

1.3. Đồng chí: Lê Đức Hảo – Thành viên UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ 
huyện trình bày Tờ trình đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 
31/3/2021 của HĐND huyện về Thông qua Đề án kiện toàn các cơ quan hành 



chính và quy định số lượng cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện 
Nam Trà My.

1.4. Đồng chí Nguyễn Hải Đồng – Phó trưởng Phòng Tài nguyên – Môi 
trường huyện trình bày  Báo cáo đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Nam Trà My.

1.5. Đồng chí: Nguyễn Đình Tân – Thành viên UBND huyện, Chánh Thanh 
tra huyện trình bày Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2023. 

1.6. Đồng chí Đoàn Ngọc Ba - Phó Chánh Văn phòng HĐND &UBND 
huyện trình bày Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Đại 
biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII.

2. Đề nghị các đồng chí được phân công tại khoản 1 có trách nhiệm sắp 
xếp thời gian, bố trí dự họp đúng thành phần (theo Giấy mời số 08/GM-HĐND 
ngày 08/12/2022 của Thường trực HĐND huyện mời tham dự kỳ họp thứ 7, 
HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026); chuẩn bị nội dung tóm tắt để báo 
cáo trước Kỳ họp theo thời gian cho phép; theo dõi, tiếp thu ý kiến thẩm định 
của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, chuẩn bị nội dung giải 
trình cụ thể đối với các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7 (khi có yêu cầu); phối hợp 
chặt chẽ với Văn phòng HĐND&UBND huyện để hoàn chỉnh dự thảo các Nghị 
quyết; trường hợp không dự họp phải có văn bản báo cáo và được Chủ tịch 
UBND huyện đồng ý./.
(Chương trình kỳ họp thứ 7 được gửi trên cổng thông tin điện tử huyện tại mục 

tài liệu Kỳ họp HĐND huyện tại http://hdnd.namtramy.gov.vn)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND huyện (Báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CPVP;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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