
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:            /UBND-TCKH 
V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ 

trọng tâm quý II năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày              tháng 3 năm 2023 

 

    Kính gửi:   

 - Các cơ quan, ban, ngành của huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND huyện Mỹ 

Lộc 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. UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương báo 

cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II 

năm 2023. Báo cáo tập trung vào các vấn đề sau: 

- Đánh giá những kết quả đạt được ước thực hiện quý I năm 2023; những tồn tại, 

hạn chế; nguyên nhân của kết quả và tồn tại, hạn chế. 

- Những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Đề xuất các giải pháp để thực hiện. 

(Để đảm bảo thuận tiện cho việc theo dõi thông tin, kiểm tra tiến độ công việc 

của Lãnh đạo UBND huyện và công tác tổng hợp báo cáo chung của toàn huyện, 

phần cuối cùng trong báo cáo của các cơ quan, đơn vị đề nghị tóm tắt lại những nội 

dung, nhiệm vụ quan trọng nhất của các cơ quan, đơn vị mình trong 1/2 trang A4). 

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

21/03/2023 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, phối hợp với Phòng Tài 

chính - Kế hoạch đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ xây 

dựng báo cáo. 

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

dựng báo cáo theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 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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