
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:           /SKH-THKHQH 

V/v báo cáo tình hình thực hiện                   
Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Tuyên Quang, ngày         tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 05/CTr-UBND ngày 10/3/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 

của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển 

khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ 

hỗ trợ Chương trình; 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý 

báo cáo tình hình thực hiện số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Báo cáo của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đề 

nghị hoàn thành gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/4/2022 để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h) ; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn; 
- Lưu VT- TH. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Vân Đình Thảo 
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