
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

Số:        /UBND-KT&HT 

V/v thực hiện chế độ báo cáo định 

kỳ của các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày     tháng 02 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. 

 

Trong những năm qua, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát triển tương đối ổn định, đã đóng góp không 

nhỏ vào ngân sách của địa phương, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động,  

các doanh nghiệp cơ bản đã thực hiện tương đối tốt chế độ báo cáo tình hình hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên còn một số doanh nghiệp chưa thực sự quan 

tâm đến công tác báo cáo định kỳ.   

Để phục vụ công tác quản lý hoạt động sản xuất công nghiệp và có số liệu 

để xây dựng báo cáo hằng tháng, quý, năm, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng đề 

nghị các doanh nghiệp định kỳ gửi báo cáo (theo mẫu kèm theo) về UBND huyện 

(qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng): Báo cáo tháng trước ngày 10 hàng tháng (tháng 

01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11); báo cáo quý trước ngày 15 của tháng cuối mỗi quý 

(tháng 3, 6, 9, 12) để theo dõi, tổng hợp theo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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