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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

Số:               /UBND-TCKH 

V/v triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về 

kiện toàn công tác báo cáo định kỳ về 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên 

địa bàn huyện Côn Đảo. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Côn Đảo, ngày      tháng       năm 2019 

 

      Kính gửi:   

- Công an huyện;  

- BCH Quân sự huyện; 

- Đồn Biên phòng Côn Đảo; 

- Chi cục Hải quan; 

- Chi cục Thuế Côn Đảo; 

- Tòa án; Viên kiểm soát; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Bảo tàng Côn Đảo; 

- Chi cục Thống kê Côn Đảo; 

- Ban Quản lý di tích Côn Đảo; 

- Trung tâm Y tế quân dân y huyện; 

- Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo; 

- 10 cơ quan chuyên môn; 

- Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

- Trường THPT Võ Thị Sáu – Côn Đảo; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện. 
               

 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc kiện toàn công tác báo cáo định kỳ về kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. UBND huyện Côn 

Đảo có ý kiến như sau: 

Để thực hiện tốt hơn công tác báo cáo định về kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh trên địa bàn huyện Côn Đảo, phục vụ công tác chỉ đạo, điều 

hành của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; cũng như báo cáo cho UBND tỉnh 

và các Sở, Ngành đúng thời gian, đồng bộ, thống nhất về nội dung. UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên phối hợp thực hiện việc báo cáo định 

kỳ như sau: 

 1. Phân loại báo cáo định kỳ 

 Các loại báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-

xã hội, quốc phòng – an ninh bao gồm: 

a) Báo cáo tháng: áp dụng đối với các tháng trong năm, trừ các tháng 3, 6, 

9 và 12 (sẽ thực hiện theo các báo cáo quý 1, 6 tháng, 9 tháng và cả năm). 

b) Báo cáo quý: áp dụng đối với quý 1. 
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c) Báo cáo 6 tháng: áp dụng cho thời gian từ tháng 01 đến tháng 6. 

d) Báo cáo 9 tháng: áp dụng cho thời gian từ tháng 01 đến tháng 9. 

e) Báo cáo năm: tổng kết cả năm, đồng thời lập kế hoạch năm tiếp theo. 

2. Nội dung báo cáo, trách nhiệm báo cáo 

a) Nội dung báo cáo 

- Báo cáo tháng: nội dung theo phụ lục 01 đính kèm. 

- Báo cáo quý và Báo cáo 9 tháng: nội dung theo phụ lục 02 đính kèm. 

- Báo cáo 6 tháng: nội dung theo phụ lục 3 đính kèm. 

- Báo cáo cả năm: nội dung theo phụ lục 04 đính kèm. 

b) Trách nhiệm lập báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập báo cáo định kỳ tình hình thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh bao gồm: 

- Các cơ quan chuyên môn, Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND huyện. 

- Chi cục Thuế Côn Đảo, Chi cục Hải quan Côn Đảo: báo cáo tình hình 

thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.  

- Các cơ quan ngành dọc: phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin thuộc lĩnh 

vực ngành, đơn vị mình phụ trách liên quan đến tình hình phát triển – kinh tế xã 

hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương. 

- Chi cục Thống kê Côn Đảo cung cấp kết quả thống kê số liệu kinh tế - 

xã hội của huyện hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.  

3. Hình thức, thời gian gửi và nơi nhận báo cáo 

a) Hình thức gửi báo cáo: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, 

cácđơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn gửi báo cáo dưới hình thức báo cáo bằng 

văn bản giấy và file mềm qua hộp thư điện tử, phầm mềm eGovernment. 

b) Thời hạn gửi 

- Đối với cáo cáo của các cơ quan, đơn vị: 

+ Báo cáo hàng tháng, quý 1, 9 tháng: chậm nhất ngày 08 hàng tháng. 

+ Báo cáo 6 tháng đầu năm: chậm nhất ngày 20 tháng 05. 

+ Báo cáo cả năm: chậm nhất ngày 20 tháng 10. 

Trường hợp thời hạn báo cáo trùng vào ngày nghỉ (Thứ bảy, Chủ nhật, 

Lễ) các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo vào ngày làm việc trước ngày nghỉ, trường 

hợp sau thời hạn quy định coi như gửi báo cáo trễ hạn. 

- Đối với báo cáo do Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị 

Thời gian gửi thành viên tổ phân tích đánh giá sau 04 ngày làm việc so 

với thời gian gửi báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm quy định tại gạch 
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đầu dòng thứ 1, điểm b trên đây. 

Thời gian gửi UBND huyện sau 02 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo 

cáo gửi thành viên tổ phân tích đánh giá đóng góp ý kiến. 

- Đối với báo cáo do Văn phòng HĐND và UBND huyện trình phát hành 

kể từ khi Phòng Tài chính – Kế hoạch hoàn thiện tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm b 

trên đây. 

Trình UBND huyện thông qua báo cáo tình hình phát triển – kinh tế xã 

hội, quốc phòng – an ninh huyện Côn Đảo gửi Văn phòng UBND tỉnh, đồng gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản giấy và file mềm qua hộp thư điện tử, phần 

mềm Eoffice. 

Thời hạn gửi báo cáo như sau: 

+ Báo cáo hàng tháng, quý 1, 9 tháng: chậm nhất ngày 22 hàng tháng. 

+ Báo cáo 6 tháng đầu năm: chậm nhất ngày 05 tháng 06. 

+ Báo cáo cả năm: chậm nhất ngày 05 tháng 11. 

Trường hợp thời hạn báo cáo trùng vào ngày nghỉ (Thứ bảy, Chủ nhật, 

Lễ) các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo vào ngày làm việc trước ngày nghỉ, trường 

hợp sau thời hạn quy định coi như gửi báo cáo trễ hạn. 

- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND huyện nếu có chỉ đạo báo 

cáo đột xuất thì thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện. 

c) Nơi nhận báo cáo cáo 

- Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, đồng gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch. Riêng các đơn vị ngành dọc thuộc 

lĩnh vực nào thì gửi thêm cho cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực đó để biết và 

tổng hợp theo ngành, lĩnh vực phụ trách. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì cùng với Văn phòng HĐND và 

UBND huyện tổng hợp dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh hàng tháng, quý I, 06 tháng, 09 

tháng, cả năm và nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch trong thời gian tiếp 

theo gửi Thường trực UBND huyện. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, các đơn vị 

ngành dọc đóng trên địa bàn căn cứ hướng dẫn văn bản này tổ chức thực hiện 

công tác báo cáo của ngành theo đúng quy định; bố trí công chức làm công tác 

tổng hợp báo cáo phải đảm bảo đủ năng lực; tạo điều kiện cho cán bộ, công 

chức, viên chức tham gia các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao 

trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ thu thập, xử lý thông tin, biên tập báo cáo; trang bị 

phương tiện kỹ thuật cần thiết cho bộ phận, người phụ trách công tác tổng hợp 

báo cáo. 

b) Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 
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việc thực hiện báo cáo của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện việc thông báo kết 

quả nhận báo cáo hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm của các cơ 

quan, đơn vị, gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Phòng Tài chính – kế hoạch và 

Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Huyện ủy (b/c); 

- TTr HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT; TC-KH (BA). 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 01 
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 

ninh hàng tháng (áp dụng cho các tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11) 

 

A. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong tháng 

I. Kết quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực 

Đánh giá kết quả hoạt động của từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn trong 

tháng và lũy kế từ tháng 01 đến tháng báo cáo. 

1. Về phát triển kinh tế 

a) Tình hình, kết quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực như: sản xuất 

công nghiệp, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; các ngành dịch vụ. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với từng ngành, lĩnh vực; những tồn tại, hạn chế, khó 

khăn, vướng mắc. 

2. Về đầu tƣ phát triển doanh nghiệp 

a) Tình hình, kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước; thu hút đầu tư 

của doanh nghiệp trong và ngoài nước; tình hình quản lý doanh nghiệp nhà 

nước; tình hình phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với quản lý đầu tư và phát triển doanh nghiệp; những tồn 

tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

3. Về tài chính – ngân sách 

a) Tình hình kết quả thu, chi ngân sách của huyện. 

a) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

4. Về xã hội 

a) Tình hình, kết quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực như: y tế, giáo 

dục, đào tạo, khoa học công nghệ; thông tin truyền thông; văn hóa, thể thao, an 

sinh xã hội. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

5. Về quản lý quy hoạch, tài nguyên và môi trƣờng 

a) Tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước về 

công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

6. Về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 

a) Tình hình thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

7. Về công tác cải cách hành chính 

a) Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ 

máy nhà nước và quản lý công chức, viên chức. 
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b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải các hành chính, 

tổ chức bộ máy nhà nước và quản lý công chức, viên chức; những tồn tại, hạn 

chế, khó khăn, vướng mắc. 

8. Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống 

tham nhũng 

a) Tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu 

nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

9. Về công tác đối ngoại 

a) Tình hình, kết quả hoạt động trong công tác đối ngoại, tham gia giải 

quyết các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại,.... 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đối ngoại; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

 II. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh. 
Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các 

Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh và theo các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ khác của UBND 

huyện, theo Nghị quyết của HĐND huyện, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện về kinh tế - xã hội. 

B.  Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng tiếp theo 

Nêu những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong tháng tiếp 

theo. 

C.  Kiến nghị 

Nêu kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các 

ngành có liên quan (nếu có). 

* Kèm theo bảng số liệu phản ánh tình hình, kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu kế hoạch tháng (Phụ lục 5). Đối với báo cáo từ tháng 02 trở về sau phải lũy 

kế số liệu từ tháng 1 của năm báo cáo. Riêng báo cáo tháng 5 phải có số liệu ước 

thực hiện 6 tháng và báo cáo tháng 10 phải có số liệu ước thực hiện cả năm (Phụ 

lục 6). 

* Các cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình 

quản lý về ngành, lĩnh vực nêu trên để báo cáo theo đề cương. 
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Phụ lục 02 

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 

ninh quý 1 hoặc 9 tháng đầu năm 

 

A. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý 1 hoặc 9 

tháng đầu năm. 

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

Thể hiện rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch 

năm báo cáo của UBND huyện, so sánh kế hoạch năm báo cáo và so sánh với 

cùng kỳ năm trước năm báo cáo. 

II. Kết quả hoạt động trong các ngành, lĩnh vực 

Đánh giá kết quả hoạt động của từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn trong 

Quý I hoặc 9 tháng. 

1.Về phát triển kinh tế 

a) Tình hình, kết quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực như: sản xuất 

công nghiệp, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; các ngành dịch vụ. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với từng ngành, lĩnh vực; những tồn tại, hạn chế, khó 

khăn, vướng mắc. 

2. Về đầu tƣ phát triển doanh nghiệp 

a) Tình hình, kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước; thu hút đầu tư 

của doanh nghiệp trong và ngoài nước; tình hình quản lý doanh nghiệp nhà 

nước; tình hình phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với quản lý đầu tư và phát triển doanh nghiệp; những tồn 

tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

3. Về tài chính – ngân sách 

a) Tình hình kết quả thu, chi ngân sách của huyện. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

4. Về xã hội 

a) Tình hình, kết quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực như: y tế, giáo 

dục, đào tạo, khoa học công nghệ; thông tin truyền thông; văn hóa, thể thao, an 

sinh xã hội. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

5. Về quản lý quy hoạch, tài nguyên và môi trƣờng 

a) Tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước về 

công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

6. Về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 

a) Tình hình thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội. 
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b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

7. Về công tác cải cách hành chính 

a) Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ 

máy nhà nước và quản lý công chức, viên chức. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải các hành 

chính, tổ chức bộ máy nhà nước và quản lý công chức, viên chức; những tồn tại, 

hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

8) Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống 

tham nhũng 

a) Tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu 

nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

9. Về công tác đối ngoại 

a) Tình hình, kết quả hoạt động trong công tác đối ngoại, tham gia giải 

quyết các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại,.... 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đối ngoại; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

III. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh. 
Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các 

Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh và theo các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ khác của UBND 

huyện, theo Nghị quyết của HĐND huyện, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện về kinh tế - xã hội. 

IV. Đánh giá chung 

Đánh giá chung kết quả hoạt động của từng ngành, lĩnh vực trong quý 

hoặc 9 tháng đầu năm. 

1. Khái quát chung những kết quả nổi bậc đạt được, nguyên nhân, bài 

học kinh nghiệm. 

2. Đánh giá những vấn đề tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân (khách 

quan, chủ quan) của những tồn tại, hạn chế. 

B. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng tiếp theo 

Đề ra những giải pháp cần tập trung thực hiện để khắc phục những tồn 

tại, hạn chế trong quý trước hoặc trong 9 tháng đầu năm. 

Đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong quý tiếp 

theo hoặc 3 tháng cuối năm. 

C. Kiến nghị 

Nêu kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh và các 

ngành có liên quan (nếu có). 

* Kèm theo bảng số liệu phản ánh tình hình, kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu kế hoạch trong quý hoặc 9 tháng đầu năm (Phụ lục 5).  

* Các cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình 

quản lý về ngành, lĩnh vực nêu trên để báo cáo theo đề cương. 
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Phụ lục 03 

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 

ninh 6 tháng đầu năm 

 

A. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu 

năm. 

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

Thể hiện rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch 

năm báo cáo của UBND huyện, so sánh kế hoạch năm báo cáo và so sánh với 

cùng kỳ năm trước năm báo cáo. 

II. Kết quả hoạt động trong các ngành, lĩnh vực 

Đánh giá kết quả hoạt động của từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn trong 6 

tháng đầu năm. 

1.Về phát triển kinh tế 

a) Tình hình, kết quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực như: sản xuất 

công nghiệp, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; các ngành dịch vụ. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với từng ngành, lĩnh vực; những tồn tại, hạn chế, khó 

khăn, vướng mắc. 

2. Về đầu tƣ phát triển doanh nghiệp 

a) Tình hình, kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước; thu hút đầu tư 

của doanh nghiệp trong và ngoài nước; tình hình quản lý doanh nghiệp nhà 

nước; tình hình phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với quản lý đầu tư và phát triển doanh nghiệp; những tồn 

tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

3. Về tài chính – ngân sách 

a) Tình hình kết quả thu, chi ngân sách của huyện. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

4. Về xã hội 

a) Tình hình, kết quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực như: y tế, giáo 

dục, đào tạo, khoa học công nghệ; thông tin truyền thông; văn hóa, thể thao, an 

sinh xã hội. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

5. Về quản lý quy hoạch, tài nguyên và môi trƣờng 

a) Tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước về 

công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

6. Về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 

a) Tình hình thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội. 
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b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

7. Về công tác cải cách hành chính 

a) Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ 

máy nhà nước và quản lý công chức, viên chức. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải các hành 

chính, tổ chức bộ máy nhà nước và quản lý công chức, viên chức; những tồn tại, 

hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

8) Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống 

tham nhũng 

a) Tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu 

nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

9. Về công tác đối ngoại 

a) Tình hình, kết quả hoạt động trong công tác đối ngoại, tham gia giải 

quyết các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại,.... 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đối ngoại; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

III. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh. 
Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các 

Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh và theo các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ khác của UBND 

huyện, theo Nghị quyết của HĐND huyện, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện về kinh tế - xã hội. 

IV. Đánh giá chung 

1. Khái quát chung những kết quả nổi bậc đạt được, nguyên nhân, bài 

học kinh nghiệm. 

2. Đánh giá những vấn đề tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân (khách 

quan, chủ quan) của những tồn tại, hạn chế. 

B. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng tiếp theo 

Đề ra những giải pháp cần tập trung thực hiện để khắc phục những tồn 

tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm. 

Đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng 

cuối năm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng – an ninh của năm báo cáo. 

C. Kiến nghị 

Nêu kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh và các 

ngành có liên quan (nếu có). 

* Kèm theo bảng số liệu phản ánh tình hình, kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm (Phụ lục 5).  

* Các cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình 

quản lý về ngành, lĩnh vực nêu trên để báo cáo theo đề cương. 
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Phụ lục 04 

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 

ninh năm báo cáo và phƣơng hƣớng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh năm sau năm báo cáo 

 

A. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm báo cáo. 

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

Thể hiện rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch 

năm báo cáo của UBND huyện, so sánh kế hoạch năm báo cáo và so sánh với 

cùng kỳ năm trước năm báo cáo. 

II. Kết quả hoạt động trong các ngành, lĩnh vực 

Đánh giá kết quả hoạt động của từng ngành, lĩnh vực trong năm. 

1.Về phát triển kinh tế 

a) Tình hình, kết quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực như: sản xuất 

công nghiệp, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; các ngành dịch vụ. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với từng ngành, lĩnh vực; những tồn tại, hạn chế, khó 

khăn, vướng mắc. 

2. Về đầu tƣ phát triển doanh nghiệp 

a) Tình hình, kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước; thu hút đầu tư 

của doanh nghiệp trong và ngoài nước; tình hình quản lý doanh nghiệp nhà 

nước; tình hình phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể. 

b) Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với quản lý đầu tư và phát triển doanh nghiệp; những tồn 

tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

3. Về tài chính – ngân sách 

a) Tình hình kết quả thu, chi ngân sách của huyện. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

4. Về xã hội 

a) Tình hình, kết quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực như: y tế, giáo 

dục, đào tạo, khoa học công nghệ; thông tin truyền thông; văn hóa, thể thao, an 

sinh xã hội. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

5. Về quản lý quy hoạch, tài nguyên và môi trƣờng 

a) Tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước về 

công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

6. Về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 

a) Tình hình thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội. 
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b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

7. Về công tác cải cách hành chính 

a) Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ 

máy nhà nước và quản lý công chức, viên chức. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải các hành 

chính, tổ chức bộ máy nhà nước và quản lý công chức, viên chức; những tồn tại, 

hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

8) Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống 

tham nhũng 

a) Tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu 

nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

9. Về công tác đối ngoại 

a) Tình hình, kết quả hoạt động trong công tác đối ngoại, tham gia giải 

quyết các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại,.... 

b) Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đối ngoại; những 

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 

III. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh. 
Báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các 

Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh và theo các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ khác của UBND 

huyện, theo Nghị quyết của HĐND huyện, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện về kinh tế - xã hội. 

IV. Đánh giá chung 

1. Khái quát chung những kết quả nổi bậc đạt được, nguyên nhân, bài 

học kinh nghiệm. 

2. Đánh giá những vấn đề tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân (khách 

quan, chủ quan) của những tồn tại, hạn chế. 

B. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh năm sau báo cáo. 

1. Dự báo những thuận lợi, thách thức. 

Đánh giá khái quát tình hình trong nước và trên thế giới có thể tác động 

đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của huyện. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 

Xác định các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh trong năm sau năm báo cáo. Các mục tiêu, nhiệm vụ phải 

phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện. 

3. Dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu 

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Huyện và kết quả 

thực hiện của năm báo cáo xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

năm sau năm báo cáo. 
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4. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 

ninh. 

- Đề ra những giải pháp cần tập trung thực hiện để khắc phục những tồn 

tại, hạn chế của năm trước. 

- Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện để phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp với kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh 5 năm của huyện. 

C. Kiến nghị 

Nêu kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh và các 

ngành có liên quan (nếu có). 

* Kèm theo bảng số liệu phản ánh tình hình, kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu kế hoạch năm báo cáo và xây dựng các chỉ tiêu của năm tiếp theo (Phụ lục 

7).  

* Các cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình 

quản lý về ngành, lĩnh vực nêu trên để báo cáo theo đề cương. 
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