
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LAI CHÂU 
 
 

Số:       /UBND-VP 

V/v Chuẩn bị các nội dung trình kỳ 

họp thứ 5 HĐND thành phố khóa IV, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Lai Châu, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

               Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Tài 

chính - Kế hoạch, Thanh tra, Công an thành phố. 

 

Căn cứ Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 24/5/2022 của HĐND thành phố 

về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND thành phố Lai Châu khóa IV, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Để chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa IV, 

nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định. Chủ tịch 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu các dự thảo văn bản: 

           - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo QP 

– AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021. 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2021. 

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

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; định hướng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương năm 2023. 

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, 

giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

 - Tờ trình, dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2021. 

 - Tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương năm 2023. 

 2. Văn phòng HĐND-UBND tham mưu các dự thảo văn bản: 

          - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND thành phố 

khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026. 
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3. Thanh tra thành phố tham mưu các dự thảo văn bản: 

             - Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng 

đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.  

(Đối với nội dung giải quyết kiến nghị của công dân Giao Thanh tra chủ trì, 
phối hợp với Ban tiếp công dân thành phố để tổng hợp). 

  4. Công an thành phố: Tham mưu Báo cáo công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối 

năm 2022. 

* Lưu ý:Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào các ý kiến tham gia tại 
các cuộc họp hoàn thiện các văn bản được giao tham mưu xin ý kiến đồng chí 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và gửi về UBND thành phố (Qua 

Văn phòng HĐND-UBND) trước ngày 24/6/2022. 

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố; (B/c)  

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Lãnh đạo & Chuyên viên Văn phòng; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nghiệp 
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