
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

Số:            /UBND-VP
V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ kế hoạch phát triển KTXH, kế 
hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 
và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
thực hiện 3 tháng cuối năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Thanh Miện, ngày     tháng     năm 2022

     
Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện

Thực hiện Công văn số 1579/SKHĐT-THQH ngày 06/9/2022 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH, kế 
hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện 3 
tháng cuối năm 2022; 

Chủ tịch UBND huyện giao Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện triển 
khai thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm và đề xuất 
các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện 3 tháng cuối năm 2022 thuộc các lĩnh 
vực quản lý của phòng, ban, ngành, đơn vị phụ trách quản lý theo yêu cầu tại Công 
văn số 1579/SKHĐT-THQH; gửi báo cáo và các mẫu biểu (nếu có) về Phòng Tài 
chính – Kế hoạch huyện trước 15 giờ ngày 12/9/2022 để tổng hợp, báo cáo. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì đôn đốc, tổng hợp báo cáo (bao 
gồm báo cáo tóm tắt không quá 01 trang giấy A4), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 
trước ngày 14/9/2022 (kèm file mềm trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác 
nghiệp, hoặc qua thư điện tử: phongquyhoachtonghop@gmail.com).

Nhận được Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương 
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Văn Tảo
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