
  ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       XÃ YẾT KIÊU                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:  74  /TB-UBND                                 Yết Kiêu, ngày  25  tháng 11  năm 2021

THÔNG BÁO
V/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, các

cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị xây dựng văn bản phục
vụ kỳ họp thứ 3 HĐND xã Yết Kiêu, nhiệm kỳ 2021-2026

        
        Kính gửi:   - Các đồng chí cán bộ, công chức thuộc UBND xã;
                          - Lãnh đạo, cơ quan đơn vị liên quan.

       Thực hiện Thông báo số 02/TB-HĐND, ngày 22 tháng  11 năm 2021 của 
Thường trực HĐND xã về kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 3 HĐND 
xã, nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung như sau:
                *VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP

  Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp trong 01 ngày, khoảng từ ngày  25 đến 
ngày 31tháng 12 năm 2021.

*NỘI DUNG KỲ HỌP
 Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của 

HĐND, UBND xã, Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.
 Để làm tốt công tác xây dựng các văn bản của UBND xã phục vụ kỳ họp thứ 

3 HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, đúng thời 
gian quy định. Nay Uỷ ban nhân dân xã Yết Kiêu thông báo phân công nhiệm vụ  
tới các cán bộ, công chức thuộc UBND  xã, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị 
xây dựng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để phục kỳ họp thứ 3 HĐND xã, 
nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Đối với Ban Công an xã.
- Xây dựng báo cáo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội năm 

2021, phương hướng, nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2022
2. Đối với Ban Quân sự xã.
- Xây dựng báo cáo kết quả thực công tác Quốc phòng, Quân sự trên địa bàn 

năm 2021, phương hướng nhiệm vụ Quốc phòng quân sự năm 2022
3. Đối với Văn phòng -Thống kê xã.
-  Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
- Xây dựng Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  năm 
2022.



- Xây dựng một số tờ trình, dự thảo nghị quyết khác của UBND theo yêu cầu 
của HĐND tại Thông báo số 02/TB- HĐND, ngày 22/11/2021 của HĐND xã Yết 
Kiêu

                                                ( Đ/c Trần Văn Trịnh thực hiện) 
4. Đối với Tư pháp - Hộ tịch .
Xây dựng báo cáo về công tác Tư pháp - Hộ tịch, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. ( 
Đ/c Vũ Thị Thơ, đ/c Trần Văn Đông tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện).

5. Đối với Văn hoá- Xã hội.
- Xây dựng báo cáo về công tác Văn hoá - Xã hội năm 2021, phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
+ Đồng chí Vũ Văn Mong chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu thuộc lĩnh vực 

Thương Binh -Xã hội.
+ Đồng chí Đỗ Hữu Sứ chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu thuộc lĩnh vực Văn 

hóa thông tin, truyền thanh.
6. Đối với Địa chính- Xây dựng môi trường .
 * Lĩnh vực Địa chính- Xây dựng-  môi trường .
- Xây dựng báo cáo về lĩnh đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng năm 

2021.( có báo cáo riêng).
+ Xây dựng báo cáo kết quả sử dụng đất năm 2021, kế hoạch sử dụng đất  

năm 2022.( có báo cáo riêng).
+ Xây dựng Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do 

UBND xã làm chủ đầu tư  năm 2021 ( có báo cáo riêng). ( Đ/c Phạm Văn Đạo 
tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện).
          *Lĩnh vực địa chính- Nông nghiệp - Giao thông - Thủy lợi.

Xây dựng báo cáo, cung cấp số liệu về lĩnh vực nông nghiệp, giao thông thủy 
lợi năm 2021. ( Đ/c Phạm Văn Mãn chịu trách tổng hợp nhiệm thực hiện).

7. Đối với Tài chính - Kế toán.
- Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 

2021; Dự toán phân bổ ngân sách năm 2022
 ( Đ/c Vũ Thị Quỳnh chịu trách tổng hợp nhiệm thực hiện).
8. Đối với trạm Y tế xã Yết Kiêu.
Xây dựng báo cáo về tổ chức và hoạt động của trạm Y tế xã năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022 ( Đ/c Nguyễn Xuân Vang  chịu trách tổng hợp 
nhiệm thực hiện).

9. Đối với các hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn xã, gồm Hợp 
tác xã DVNN xã Yết Kiêu, xã Gia Hoà, xã Trùng Khánh cũ.

- Xây dựng báo cáo về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã Dịch vụ Nông 
nghiệp xã năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

10. Đối với các lĩnh vực dân số .
- Xây dựng báo cáo về hoạt động, cung cấp số liệu của ngành năm 2021(đ/c 

Đỗ Thị Nhuân tổng hợp)



11. Đối với khối trường học.
- Trường Mầm non Yết Kiêu, Trùng Khánh, Gia Hoà.
- Trường Tiểu học Yết Kiêu, Trùng Khánh, Gia Hoà.
- Trường THCS Yết Kiêu, Trùng Khánh, Gia Hoà.
Xây dựng báo cáo về tổ chức và hoạt động của nhà trường năm học 2021-

2022.
Nhận được thông báo này đề nghị các đ/c cán bộ, công chức thuộc UBND 

xã, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện, thời gian nộp báo cáo về 
UBND xã vào hồi 14 giờ, ngày 29  tháng  11 năm 2021 (Chiều thứ 2) qua văn 
phòng UBND xã, gặp đồng chí Trần Văn Trịnh, để tổng hợp ./.
  

Nơi nhận:                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
- Như kg;                                                                                   KT. CHỦ TỊCH
- Lưu VP.                                                                                  
                                                                                                                          
                                                          
                                                                                                                             
                                                                                              
                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                                         Trần Đình Biên
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