
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

Số:              /UBND-TH 

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

Phú Yên, ngày         tháng 5 năm 2021 

V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng 

đầu năm; những nhiệm vụ, giải pháp cần 

tập trung 6 tháng cuối năm 2021 và các 

Chương trình hành động của UBND tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Để chuẩn bị tốt nội dung xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo 

điều hành 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của 

UBND tỉnh, trình kỳ họp HĐND tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: 

a) Báo cáo số liệu chính thức về kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành, 

đơn vị trong năm 2020. 

b) Báo cáo kết quả ước thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của 

ngành, địa phương mình (về số liệu báo cáo: lấy kết quả thực hiện 5 tháng đầu 

năm và ước thực hiện 6 tháng). Lưu ý, trong báo cáo có mục riêng báo cáo tình 

hình thực hiện các nội dung được giao trong các chương trình hành động số 

01/CTr-UBND, 02/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh. 

c) Báo cáo kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, 

đơn vị, địa phương đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong đó, 

đánh giá kết quả nổi bật trong chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình 

hành động, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh; đồng 

thời nêu rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. 

Các báo cáo gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh); đồng gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh bằng văn bản điện tử và gửi file báo cáo 

qua địa chỉ email: th.vpubndtinh@phuyen.gov.vn; thqhpy@gmail.com; 

phuyen@gso.gov.vn trước ngày 25/5/2021. Riêng báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, 

điều hành của cơ quan, đơn vị chỉ gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh). 
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2. Giao Cục Thống kê tỉnh:  

- Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm 2021, báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh trước ngày 
01/6/2021. Lưu ý, số liệu báo cáo phải tổng hợp đầy đủ, khách quan, phản ánh 

đúng thực trạng hoạt động của nền kinh tế tỉnh.  

- Báo cáo số liệu chính thức kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế -xã hội 

của tỉnh năm 2020, gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh), Sở Kế hoạch 

và Đầu tư trước ngày 07/6/2021.    

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo 

của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh 6 tháng đầu năm 2021 và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 

tháng cuối năm 2021 (Báo cáo chi tiết và Báo cáo tóm tắt); Báo cáo số liệu 

chính thức kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, gửi 

UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020. 

Lưu ý, về số liệu báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị phải có sự thống nhất, 
trùng khớp với nhau trước khi trình UBND tỉnh, nhất là kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời chịu trách 

nhiệm trước UBND tỉnh về tính đầy đủ, chính xác của số liệu liên quan đến 

ngành và đơn vị mình. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo nội 

dung và thời gian yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Tấn Hổ 
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