
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

     Số:           /SKHĐT-THQH    Bình Phước, ngày   tháng     năm 2021 

V/v xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022. 

. 

  

                                 Kính gửi:  

                                                 - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

                                                 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

vềxây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2022; Căn cứ công văn 4880/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. UBND tỉnh 

giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 như sau: 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  

Trên cở sở tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, các Sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá và ước thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên tất cả các ngành, lĩnh vực 

đượcphân công phụ trách, quản lý. Nội dung đánh giá nêu rõ các công việc đã 

triển khai, kết quả đạt được 6 tháng và ước cả năm (đặc biệt nêu rõ thành tựu nổi 

bật của năm 2021),  những khó khăn hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan 

để có biện pháp khắc phục. Trong đó: 

Các Sở, ban, ngành đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 

số01-NQ/TU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương 

hướng,nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 và Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về 

giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  

UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại 

Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh, Nghị quyết của 

Ban Chấp hành huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Nghị quyết của Hội đồng nhândân cấp 

huyện, thị xã, thành phố. 

2. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 phải được xây dựng trên cơ 

sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 và dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh ảnh hưởng 



tác động đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Mục tiêu phát triển của kế 

hoạch năm 2022 phải được xác định phù hợp, bám sát các Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 19/2020/NQHĐND 

ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 1899/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025. 

(Đề cương và Biểu mẫu đính kèm tại http://skhdtbinhphuoc.gov.vn/3cms/). 

Để kịp thời tổng hợp tham mưu UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo 

bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/8/2021 (Đối với UBND 

các huyện, thị xã, thành phố gửi thêm báo cáo về Sở Công Thương và Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn). 

Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị. 

Trân trọng./. 

 

 GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Ban GĐ sở; 

- Lưu VT, TH.  
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