
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v cung cấp số liệu phục vụ 

Báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 17/NQ-CP  

(tháng 4) 

Đình Lập, ngày        tháng 4 năm 2022 

  

Kính gửi: 

 

 

 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ Công văn số 662/STTTT-CĐS ngày 08/4/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc cung cấp số liệu phục vụ Báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị quyết số17/NQ-CP (tháng 4); 

Để có cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu theo các mục có liên 

quan trong Phụ lục 2, lấy số liệu từ 01/01/2022 đến thời điểm báo cáo. 

Lưu ý: Tổng số văn bản đi – đến của đơn vị chỉ tính văn bản trao đổi 

giữa các cơ quan nhà nước; không tính văn bản trao đổi, trả lời người dân và 

doanh nghiệp. 

(Gửi kèm theo Phụ lục 2 qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin) chậm nhất ngày 17/4/2022 để tổng hợp báo cáo 

theo quy định, bản mềm gừi về địa chỉ thư điện tử vanhoattdinhlap@gmail.com. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Ông Bế Tiến Vận, Chuyên 

viên Phòng Văn hóa và Thông tin, điện thoại: 0981.365.881. 

UBND huyện đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Tô Thị Hiến 
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