
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

Số:          /UBND-TCKH 

V/v báo cáo kết quả thực hiện chính 

thức các chỉ tiêu phát triển KT-XH 

năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Phong Thổ, ngày 31 tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

-  Công an huyện; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- Chi cục thuế khu vực Phong Thổ - Sìn Hồ; 

- Các ngân hàng: NN&PTNT, BIDV, CSXH; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện; 

Căn cứ Quyết định số 5398/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện 

Phong Thổ về Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa 

bàn huyện Phong Thổ. 

Trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022, UBND huyện trình HĐND trong kỳ họp thứ 11 khóa XXI, Báo cáo còn một 

số chỉ tiêu đang ước thực hiện đến hết năm. Tuy nhiên đến 31/12/2022 một số chỉ 

tiêu đã thực hiện xong nhưng các cơ quan, đơn vị chưa có Báo cáo chính thức. 

Nhằm hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội năm 20222. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, phòng, 

ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị thực hiện rà soát, bổ 

sung và báo cáo kết quả thực hiện chính thức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2022 (cần thuyết minh rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp so với kế 

hoạch năm 2022 đã giao) gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) 

trước ngày 10/02/2023 qua đường công văn và thư điện tử theo địa chỉ hòm thư 

công vụ: ptckh.phongtho@laichau.gov.vn hoặc địa chỉ Email: 

ptckhphongtho109@gmail.com để tổng hợp. 

Căn cứ nội dung Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện đúng tiến độ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- U; 

- Lưu VT, C1, TCKH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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