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P. TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        

    

Tu Mơ Rông, ngày      tháng     năm 2022 

BÁO CÁO  

Công tác chuẩn bị họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 2021-2025 

                      

Căn cứ Thông báo số 102/TB-UBND, ngày 19 tháng 05 năm 2020 của UBND 

huyện về thông báo nội dung, thời gian Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường 

kỳtháng 5năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 84/VP, ngày 17/5/2022 của Văn phòng HĐND-UBND 

huyện về chuyển đạt ý kiến của lãnh đạo UBND huyện (ngày 17/5/2022); 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 78/VP, ngày 

10/05/2022 của Văn phòng HĐND-UBND huyện về việc chuyển đạt ý kiến của lãnh 

đạo UBND huyện (ngày 10/5/2022). Phòng Tài chính – kế hoạch đã ban hành văn 

bản số 584/CV-TCKH, ngày 10 tháng 05 năm 2022 về việc phối hợp báo cáo đánh 

giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 

của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 

2021-2025 gửi các cơ quan thường trực các tổ chương trình mục tiêu quốc gia. 

Tính đến thời điểm hiện tại, các cơ quan thường trực các tổ chương trình mục 

tiêu quốc gia đã gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quý I, phương hướng nhiệm 

vụ quý II gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch1. Hiện nay, Phòng Tài chính – Kế hoạch 

đang tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, Phương hướng 

nhiệm vụ quý II năm 2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 2021-2025 và sẽ tham mưu Ban chỉ đạo chuẩn bị nội 

dung họp dự kiến vào ngày 26/5/2022 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND 

huyện. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch kính báo UBND huyện biết, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                                                          
- UBND huyện (b/c); 

- Lưu: TC-KH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Thủy 

 

                                                           
1 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025) tại Công văn số 41/PNN, ngày 16/5/2022; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện (Cơ quan Thường trực Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025) tại 

Báo cáo số 53/BC-LĐTB&XH, ngày 16/5/2022; Phòng Dân tộc huyện (Cơ quan Thường trực Tổ công tác về Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 

2021 đến năm 2025) tại Báo cáo số 10/BC-DT, ngày 13/5/2022. 
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