
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /SNN-KHTC 
V/v báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm 2022 

           Cao Bằng, ngày 09 tháng  5 năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

 

Thực hiện Thông báo số 120/TB-HĐND, ngày 06 tháng 5 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về thời gian, nội dung, chương trình và phân 

công chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao 

Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Để có cơ sở, căn cứ báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 

tháng đầu năm, phương hướng tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm 2022, Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở chuẩn bị báo cáo như sau: 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

chủ động rà soát, xây dựng báo cáo kết quả ước thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu 

năm, phương hướng triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm của đơn vị. Kết quả 

thực hiện cần chi tiết, cụ thể, số liệu so sánh với cùng kỳ năm trước và kế hoạch 

năm 2022 để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện. Các đề xuất, kiến nghị đối 

với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan để đảm bảo hoàn thành 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Kế hoạch (Có Biểu chi tiết và 

phân công nhiệm vụ kèm theo). 

- Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 

22/5/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo đúng thời gian 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

Nguyễn Thái Hà 
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