
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /UBND Bắc Yên, ngày          tháng     năm 2021 

V/v hoàn thiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022 

(lần 2) 
 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành; 
- Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 
- Các Ban quản lý dự án. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 28/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, về 

việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện, về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính  – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024,  

Để đảm bảo tiến độ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

(lần 2) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã thị trấn khẩn trương cập 

nhật số liệu 9 tháng đầu năm  (số liệu chốt đến 31/8, ước đến hết 30/9), dự kiến khả 

năng thực hiện kế hoạch năm 2021 và chỉnh sửa hoàn thiện kế hoạch năm 2022 của 

đơn vị mình, gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp chậm nhất ngày 

07/9/2021. 

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ kế hoạch của các đơn vị tổng hợp, 

chỉnh sửa hoàn chỉnh Kế hoạch chung của huyện, trình cấp có thẩm quyền đảm bảo 

đúng thời gian quy định . 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy - HĐND huyện (B/c) 
- TT UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT T CKH 1b, 

CHỦ TỊCH 
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