
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-TCKH  Đình Lập, ngày     tháng 01 năm 2021 

V/v thực hiện chế độ thông tin báo 

cáo định kỳ về tình hình thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2021 

 

 
                       Kính gửi:  

                                         - Các cơ quan, đơn vị; 

    - UBND các xã, thị trấn.                           
 

Căn cứ Chương trình làm việc năm 2021 của UBND huyện số 1465/CTr-

UBND ngày 30/11/2020; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã, thị trấn (gọi tắt là đơn vị) thực hiện chế độ báo cáo định kỳ như sau: 

1. Về nội dung: Báo cáo đánh giá kết quả, tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và 

báo cáo năm). Nội dung báo cáo của mỗi đơn vị cần thể hiện các hoạt động: tình 

hình triển khai, kết quả, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 

theo lĩnh vực chuyên môn được giao, những đề xuất, kiến nghị. 

Các đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện các nhóm chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tại Công văn số 09/UBND-TCKH 

ngày 06/01/2021 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch 

và so với cùng kỳ. 

 Về số liệu: để đảm bảo tính thống nhất trong tổng hợp, đề nghị các đơn vị 

lấy số liệu đến hết kỳ báo cáo (đối với các số tuyệt đối); ước thực hiện kỳ báo 

cáo tiếp theo, đối với các số liệu tương đối cần tính toán các mục tiêu tăng 

trưởng, so sánh với kế hoạch và cùng kỳ. 

2. Về thời gian gửi báo cáo 

- Đối với báo cáo hằng tháng (Báo cáo về tình hình, kết quả, hạn chế, khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo): trước ngày 

05 hàng tháng. (Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp). 

- Đối với báo cáo quý I năm 2021 (Báo cáo về tình hình, kết quả, hạn chế, 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ trọng tâm quý tiếp theo): trước 

ngày 25/02/2021. 

- Đối với báo cáo 6 tháng (số liệu ước 6 tháng đầu năm): Báo cáo về tình 

hình, kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ, mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 

trong tâm 6 tháng cuối năm 2021: trước ngày 30/4/2021 (để báo cáo Sở Kế 
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hoạch và đầu tư); trong tháng 5 đề nghị các đơn vị tiếp tục cập nhật số liệu trong 

tháng để hoàn thiện báo cáo 6 tháng (báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy) chậm 

nhất ngày 30/5/2021. 

- Đối với báo cáo 9 tháng (số liệu ước 9 tháng đầu năm): Báo cáo về tình 

hình, kết quả, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ, mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 

trọng tâm quý IV năm 2021: trước ngày 30/7/2021 (để báo cáo Sở Kế hoạch và 

đầu tư); trong tháng 8 đề nghị các đơn vị tiếp tục cập nhật số liệu trong tháng để 

hoàn thiện báo cáo 9 tháng (báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy) chậm nhất ngày 

30/8/2021. 

- Đối với báo cáo năm (số liệu ước thực hiện cả năm 2021): Báo cáo về 

tình hình, kết quả, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ, 

mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021; mục tiêu, 

nhiệm vụ kế hoạch năm 2022):  trước ngày 30/10/2021 (báo cáo Sở Kế hoạch 

và đầu tư ); trong tháng 11 đề nghị các đơn vị tiếp tục cập nhật số liệu trong 

tháng để hoàn thiện báo cáo năm 2021 trước ngày 30/11/2021 (báo cáo HĐND 

huyện). 

3. Nơi nhận báo cáo: Báo cáo gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch, đồng 

gửi Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chi cục Thống kê huyện để phối hợp 

trong công tác tổng hợp thông tin và dự thảo báo cáo của UBND huyện. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

quan tâm chỉ đạo thực hiện. Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi và báo cáo UBND huyện về tình hình 

thực hiện chế độ báo cáo của các đơn vị để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối 

năm./. 
   

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Chi cục Thống kê huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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Danh sách gửi Công văn 
  

STT Tên đơn vị 

1 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

3 Phòng Giáo dục& Đào tạo 

4 Phòng Văn hóa & Thông tin 

5 Văn phòng HĐND và UBND huyện 

6 Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

7 Phòng Tư pháp  

8 Thanh tra 

9 Phòng Nội vụ 

10 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

11 Trung tâm phát triển quỹ đất 

12 Trung tâm Văn hóa Thể thao và truyền thông 

13 Ban chỉ huy Quân sự 

14 Công an 

15 Ngân hàng NN&PTNT 

16 Ngân hàng CSXH  

17 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

18 Hạt Kiểm lâm 

19 Chi cục Thống kê 

20 Bảo hiểm xã hội  

21 Các tổ chức Hội: Hội người cao tuổi; Chữ thập đỏ; khuyến học; Chất 

độc da cam 

22 UBND các xã, thị trấn (12 đơn vị) 
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