
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
 

 

Số: 
      

/UBND-VP 

V/v nộp dự thảo báo cáo KT-XH 

 6 tháng đầu năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Xuân Trường, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: 

                                    - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 
                                   - Các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

                                   - UBND các xã, thị  trấn. 
 

 Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn 

huyện 6 tháng đầu năm và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022, UBND huyện yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

huyện; các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các 

xã, thị trấn: 

 - Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 

tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của cơ 

quan, đơn vị, trong đó, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và biện pháp, giải pháp khắc 

phục những tồn tại, hạn chế. Báo cáo của đơn vị bằng văn bản và ký số điện tử 

(đối với những đơn vị, địa phương đã được cấp chữ ký số) gửi về UBND huyện 

(qua Văn phòng HĐND-UBND huyện tổng hợp) kết hợp gửi file đính kèm theo 

địa chỉ: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn trước ngày 23/5/2022. 

 - Thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu 

năm 2022 và thông tin kịp thời đến Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp 

báo cáo của UBND huyện. 

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về nội dung 

báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; khắc phục cho được tình trạng báo 

cáo sơ sài, qua loa, chất lượng không đảm bảo. 

 2. Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

 - Đưa nội dung này vào phần mềm nhắc việc của lãnh đạo UBND huyện và 

theo dõi, tổng hợp làm cơ sở tham mưu UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ do UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện giao đối với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.  

 - Đối với các báo cáo không đảm bảo chất lượng, Văn phòng tổng hợp, báo 

cáo lãnh đạo UBND huyện. 

 - Tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh, các sở ngành 

của tỉnh và Huyện ủy theo quy định. 

mailto:vpxuantruong.xtg@namdinh.gov


 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Các đ/c Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 

 

 

 
Vũ Tuấn Dương 
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