
    Kính gửi:  

     - Các Sở, Ban, ngành; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Văn bản số 98/UBND-VP2 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;  

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố tài liệu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế 

hoạch đầu tư công năm 2022, bao gồm: 

- Văn bản số 4880/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ((Bao gồm hệ 

thống biểu mẫu về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và dự kiến 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022); 

- Văn bản số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 (Bao gồm hệ thống biểu 

mẫu về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu 

tư công năm 2022). 

(Các tài liệu trên có thể tải về tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

http://sokhdt.namdinh.gov.vn) 

Trân trọng đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và xây 

dựng báo cáo dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi báo cáo về Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (kèm theo file văn bản về địa chỉ email: 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 1172/SKHĐT-TH&QLQH 

V/v xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 

và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 29 tháng 7 năm 2021 

 

 



phongtonghop.khdt@namdinh.chinhphu.vn) đảm bảo tiến độ theo quy định của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh hoàn thiện các 

báo cáo của tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TH&QLQH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Mai Văn Quyết 
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