
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:          /SKH-THQH 
V/v phối hợp xây dựng báo cáo 

KTXH của UBND tỉnh trình kỳ 

họp thường lệ giữa năm 2022, 

HĐND tỉnh Lào Cai khoá XVI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày        tháng  5  năm 2022 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Các đơn vị: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, 

BCH Biên phòng tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 465/UBND-TH ngày 09/2/2022 của UBND tỉnh về 
chuẩn bị nội dung UBND tỉnh trình các Kỳ họp thường lệ năm 2022, HĐND 

tỉnh Khoá XVI; 

Để đảm bảo chất lượng nội dung báo cáo và thời gian yêu cầu của UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố như sau: 

1. Tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm 2022; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, bao gồm các nội dung:  

- Phần thuyết minh: 

(1) Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm 2022: Các kết quả đạt được (có so sánh với cùng kỳ, KH năm 2022, đồng 

thời so sánh với KH 5 năm 2021-2025 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh khóa XVI); tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

Lưu ý: Số liệu báo cáo lấy số thực hiện hết 20/5/2022; số ước thực hiện 

đến 30/6/2022. Các chỉ tiêu đạt thấp so với KH phải có giải trình kèm theo. 

Riêng số liệu về tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022: Đề nghị 

Cục Thống kê phối hợp cung cấp số liệu sớm để có cơ sở tổng hợp báo cáo. 

(2) Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

+ Dự báo tình hình, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện các chỉ tiêu của 

ngành, lĩnh vực, huyện/thị xã/thành phố 6 tháng cuối năm. 

+ Dự kiến thực hiện các chỉ tiêu KT-XH hết năm 2022. 

+ Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của ngành, lĩnh vực, huyện/thị xã/thành phố 

để thực hiện KH phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. 

+ Đề xuất, kiến nghị (nếu có): Đề xuất với Trung ương; đề xuất với Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh. 
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- Phần biểu (theo biểu mẫu kèm theo, đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://skhdt.laocai.gov.vn, Mục: Văn bản chỉ đạo 

điều hành/Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị). 

2. Báo cáo đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố gửi 

về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21/5/2022 để tổng hợp chung (đồng gửi 

địa chỉ thư điện tử: phongth-skhdt@laocai.gov.vn).  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Lưu: VT, THQH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Phan Trung Bá 
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