
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, 

giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

          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; 

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

- Bảo hiểm xã hội huyện;  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Chi nhánh VP đăng ký quyền sử dụng đất Hữu Lũng; 

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Phòng giao dịch huyện Hữu Lũng - các Ngân hàng: CSXH; 

Vietinbank; Vietcombank; BIDV; SHB; HDBank; LienViet 

PostBank. 

  

Thực hiện Công văn số 780/SKHĐT-THKTXH ngày 04/5/2022 của Sở 

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

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối 

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 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng 

cuối 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). 

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

HĐND & UBND huyện (đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà, Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND huyện trực tiếp nhận báo cáo, SĐT: 0382.199.122, địa chỉ 

mail: nttha.hlls978@gmail.com) chậm nhất trong ngày 10/5/2022 để tổng hợp 

báo cáo tỉnh đúng thời gian quy định. 



 (Công văn số 780/SKHĐT-THKTXH gửi kèm theo qua VNPT-iOffice) 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 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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