
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM            

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT&HT 
V/v đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo 

định kỳ lĩnh vực công thương ngành 

Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

trên địa bàn huyện Bảo Lâm 

Bảo Lâm, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;  

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân huyện Bảo Lâm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bảo Lâm Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; 

Thực hiện Công văn số 633/SCT- KHTC ngày 29 tháng 5 năm 2018 của 

Sở Công thương về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công nghiệp; Công 

văn số 46/CV-KT&HT ngày 23/02/2023 của phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc 

thực hiện chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực công thương ngành Công nghiệp – 

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

UBND huyện Bảo Lâm đề nghị UBND các xã, thị trấn báo cáo định kỳ 

lĩnh vực công thương ngành Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 

các xã, thị trấn quản lý theo công văn số 46/CV-KT&HT ngày 23/02/2023 của 

phòng Kinh tế và Hạ tầng. (Gửi kèm công văn số 46/CV-KT&HT ngày 

23/02/2023 và phụ lục báo cáo). 

Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cử công chức thực hiện chế độ 

báo cáo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Chinh 
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