
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:            /UBND-TCKH 
V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 

số 07-NQ/TU, Kế hoạch số 80/KH-UBND. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Mỹ Lộc, ngày              tháng 5 năm 2022 

                           Kính gửi: 

 - Phòng Nội vụ; 

 - Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

  
Ngày 09 tháng 5 năm 2022 UBND huyện nhận được Văn bản số 492/UBND-TH 

ngày 09/5/2022 của UBND thành phố Nam Định về việc đề nghị cung cấp kết quả 

thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, Kế hoạch số 80/KH-UBND. 

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/7/2021 kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 07/NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung 

xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025. Sau khi nhận được 

Kế hoạch số 80/KH-UBND trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đồng chí 

Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo: “Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng 

Nội vụ theo chức năng của phòng tham mưu cho UBND huyện triển khai các nhiệm 

vụ được giao trong Kế hoạch của tỉnh”. 

Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-

NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 80/KH-

UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nội vụ: Căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ của phòng, xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 80/KH-

UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh. 

2. Báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 

16/5/2022 để kịp thời tổng hợp, báo cáo. Ngoài báo cáo gửi theo đường công văn, đề 

nghị các đơn vị gửi file văn bản về địa chỉ email: phongtckhmyloc@gmail.com. 

3. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ động kiểm tra, đôn đốc các đơn vị 

tổ chức triển khai xây dựng báo cáo. 

4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện xây 

dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND thành phố Nam Định theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị tập trung khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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