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Mường Lay, ngày 14 tháng 6 năm 2022 
  

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; 

Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 

 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Mường Lay. 
 

Căn cứ Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2022 của 

HĐND thị xã Mường Lay về việc chuẩn bị nội dung chương trình Kỳ họp thứ 

năm HĐND thị xã Mường Lay khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ các Báo cáo số 460/BC-UBND ngày 13/6/2022 của UBND thị xã 

Mường Lay về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022; Báo cáo số 462/BC-UBND ngày 13/6/2022 về tổng quyết toán thu, 

chi ngân sách địa phương năm 2021 trên địa bàn thị xã Mường Lay; 

Để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022 và việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, 

UBND thị xã trình HĐND thị xã Mường Lay các dự thảo Nghị quyết như sau: 

 1. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022. 

 2. Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa 

phương năm 2021. 

 (Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

Trên đây là Tờ trình của UBND thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã 

Mường Lay xem xét, ban hành./. 
 

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Ban KT-XH HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TCKH, CVKT. 
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