
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỢNG KỲ

Số: 162/UBND-VP
Về việc cung cấp nội dung báo cáo

kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2021, phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022

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

Phượng Kỳ, ngày 18 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Trưởng các ngành, đoàn thể;
- Các công chức thuộc UBND xã;

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
ngày 20 tháng 11 năm 2015, Quy chế làm việc của UBND xã Phượng Kỳ, nhiệm 
kỳ 2021-2026 và Chương trình làm việc năm 2021 của HĐND và UBND xã, để 
có số liệu phục vụ kế hoạch xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2022, Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

1. Công chức thuộc UBND xã, Trưởng các ngành, đơn vị: Căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được giao phụ trách các lĩnh vực, có trách nhiệm tổng hợp, đánh 
giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xây 
dựng kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thuộc lĩnh vực phụ 
trách. Trong báo cáo nêu rõ 04 nội dung:

- Kết quả thực hiện năm 2021;
- Phương hướng, kế hoạch thực hiện năm 2022;
- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế;
- Giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
2. Báo cáo bằng văn bản gửi về Văn phòng HĐND&UBND xã; đồng 

thời, gửi file mềm về địa chỉ: Dohien2608@gmail.com để tổng hợp, xây dựng 
báo cáo trình tại kỳ họp thứ hai, HĐND xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và 
phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định.

3. Thời gian nhận báo cáo: Trước ngày 30/11/2021.
Ghi chú: Các báo cáo không đầy đủ 04 nội dung trên sẽ được trả lại.
Yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vp.

CHỦ TỊCH

Tấn Văn Duẩn                                                                                                                                                                                                                         
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