
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:          /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày        tháng  01 năm 2022 
V/v báo cáo tình hình phát triển 

KTXH tháng 01; nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 02 năm 2022 

  

  

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan huyện; 

- Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 03/SKHĐT-THKTXH ngày 04/01/2022 của Sở kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình phát triển KTXH tháng 

01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022.  

Để kịp thời tổng hợp dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022 gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 12/01/2022. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các 

phòng, ban, cơ quan huyện, UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2021, phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2022, 

trong đó lưu ý tập trung đánh giá về công tác triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 

2022; công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, nhất là các biện pháp phòng 

chống COVID-19 trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và công tác 

chuẩn bị Tết Nguyên đán cho Nhân dân. Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Văn 

phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 10/01/2022 để tổng hợp chung. Riêng 

đối với các phòng, ban, cơ quan huyện, ngoài báo cáo thì yêu cầu phải tóm tắt kết 

quả thực hiện và phương hướng nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tham mưu của đơn vị 

mình để đóng góp vào báo cáo chung của UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nghiêm túc thực 

hiện, báo cáo đúng thời hạn trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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