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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

 

          Kính gửi:       

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

- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Đội Quản lý thị trường số 4, Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực I, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; Trung tâm Y tế huyện; 

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; 

- Chi cục Thống kê khu vực Chi Lăng – Hữu Lũng; 

- Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng. 

  

Thực hiện Công văn số 1688/SKHĐT-THKTXH ngày 30/9/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển KT-XH năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ KH năm 2022. 

 Để xây dựng báo cáo của UBND huyện đảm bảo yêu cầu nội dung và 

thời gian quy định, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng báo cáo đánh tình hình thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ KH năm 2022 

(ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, căn cứ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, 

đề nghị báo cáo thêm nội dung về thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự... nếu có), 

trong đó đặc biệt nhấn mạnh về sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-

19 đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội; nêu rõ nguyên nhân, giải pháp các 

tình hình phát sinh. Việc xác định mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, phương hướng 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 cần căn cứ vào các định hướng phát triển kinh  

tế-xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

nhiệm kỳ 2020 -2025, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 

2020 -2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021 

-2025 để xây dựng cho phù hợp. 

Để đảm bảo thống nhất về mặt số liệu, đề nghị các cơ quan, đơn vị lấy số 

liệu chính thức 9 tháng năm 2021 (đối với các số tuyệt đối); dự ước kết quả thực 

hiện cả năm 2021 đối với các số liệu cần tính toán các mục tiêu tăng trưởng và 

so sánh với cùng kỳ. 

Đối với Phụ lục kèm theo: Đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ 

số liệu về các chỉ tiêu thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. 



Do thời gian gấp, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo về Văn phòng 

HĐND & UBND huyện chậm nhất trong ngày 07/10/2021 để tổng hợp báo cáo 

tỉnh đúng thời gian quy định. 

Trong tháng 11/2021, các cơ quan, đơn vị tiếp tục cập nhật đánh giá tình 

hình và số liệu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022, 

gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện để bổ sung, hoàn chỉnh thành Báo 

cáo chính thức trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. 

UBND huyện gửi kèm Công văn số 1688/SKHĐT-THKTXH ngày 

30/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn để các cơ quan, đơn vị biết, 

thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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