
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TỨ KỲ

Số:            /UBND-TCKH
V/v tổng hợp báo cáo tình hình 
thực hiện kế hoạch phát triển 

KT-XH 6 tháng đầu năm 2022 
và nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm 6 tháng cuối năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Tứ Kỳ, ngày       tháng 5 năm 2022

  
               Kính gửi:  
                               - Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện;
                               - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 
17/12/2021 của HĐND huyện giao. Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn 
của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện báo cáo cụ thể như sau:

(Có đề cương báo cáo kèm theo)
Báo cáo của các phòng, ban chuyên môn, địa phương gửi về UBND huyện 

(Qua phòng Tài chính- Kế hoạch huyện) trước ngày 22/5/2022 (đề nghị gửi kèm 
file dữ liệu qua thư điện tử về địa chỉ: toantctk1@gmail.com) để tổng hợp chung 
toàn huyện và báo cáo UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện theo nội dung trên và 
gửi báo cáo đúng hạn, đúng theo nội dung đề cương báo cáo kèm theo để tổng 
hợp và báo cáo theo quy định./.
 N¬i nhËn:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà

mailto:phongtaichinh.tuky.nsx@gmail.com
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số           /UBND-TCKH ngày      tháng 5 năm 2022)

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- 
xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

1. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện giao tại Kế 
hoạch số 07/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Tứ Kỳ 
về thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, chương trình hành động của UBND 
tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022. 

2. Đánh giá kết quả đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 những mặt đạt 
được, mặt chưa hoàn thành theo chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực.

3. Đánh giá ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm so 
với kế hoạch năm 2022 và so với thực hiện 6 tháng đầu năm 2020.

4. Đánh giá thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kết quả thực hiện các 
giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số cải cách hành 
chính cấp huyện và cấp xã.

II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Đánh giá các khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong 6 tháng đầu năm và phân 

tích làm rõ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan; kiến nghị đề 
xuất với Huyện ủy, HĐND và UBND huyện nếu có.

III. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 
6 tháng cuối năm 2022

1. Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế -  xã hội 6 tháng 
đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, yêu cầu rà soát, đánh 
giá và dự báo khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, 
địa phương và đơn vị trong năm 2022 để xây dựng phương án, giải pháp thúc 
đẩy phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2022 cho phù hợp, 
phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 
năm 2022 đã được HĐND huyện quyết định tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 
ngày 17/12/2021 giao.

2. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối 
năm 2022 để phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội, 
kế hoạch đầu tư công năm 2022 đề ra. 
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