UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 692 /SKH-THQH

Lào Cai, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v phối hợp xây dựng báo cáo
KTXH của UBND tỉnh trình Kỳ
họp thứ 13 – HĐND tỉnh khóa
XV

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh;
- Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới; Quỹ Đầu tư phát triển
tỉnh; Quỹ Phát triển đất.
Thực hiện Văn bản số 1140/UBND-TH ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh
về việc đôn đốc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 13 – HĐND tỉnh khóa XV;
Để đảm bảo chất lượng nội dung báo cáo và thời gian yêu cầu của UBND
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện,
thành phố như sau:
1. Về báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Đề nghị các đơn vị tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế
- xã hội và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (theo mẫu đề cương gửi
kèm).
Riêng đối với Cục Thống kê tỉnh: Đề nghị Cục Thống kê tỉnh dự kiến chỉ
tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng và ước cả năm 2020 của tỉnh.
2. Về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển
Đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư
phát triển 6 tháng đầu năm 2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm
2020 và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (bao gồm cả vốn
2018, 2019 kéo dài sang năm 2020) đến ngày 15/5/2020, ước kết quả thực hiện
đến ngày 30/6/2020 (theo đề cương số 03 kèm theo).
Một số nhiệm vụ cụ thể: Ngoài báo cáo nội dung như trên đề nghị một số
đơn vị báo cáo thêm các nội dung sau:
(1) Sở Tài chính:

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 15/5/2020, ước kết quả
thực hiện ngày 30/6/2020 đối với các nguồn vốn Sở Tài chính tham mưu theo
dõi.
- Báo cáo tình hình thực hiện đối với công tác quyết toán của các dự án
hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
(2) Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Đánh giá tiến độ các nhiệm vụ, dự
án trọng tâm; các công trình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Xây
dựng thị xã Sa Pa; Thành phố Lào Cai lên đô thị loại 1; Cảng hàng không Sa Pa;
Cầu Bản Vược, Cầu Phú Thịnh, Cầu Làng Giàng qua Sông Hồng…
(3) Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh: Báo cáo kết quả thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới đến ngày 15/5/2020, ước kết quả thực
hiện đến ngày 30/6/2020.
(4) Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư
trực tiếp và cho vay của Quỹ theo mẫu biểu 1.2 đính kèm.
(5) Quỹ phát triển đất: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ quỹ
phát triển đất theo mẫu biểu 1.3 đính kèm.
3. Các báo cáo đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/5/2020 để tổng hợp chung (đồng
gửi địa chỉ thư điện tử: phongth-skhdt@laocai.gov.vn, phongktnskhdt@laocai.gov.vn, phongvhxh-skhdt@laocai.gov.vn).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, THQH.

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tỉnh Lào Cai
14-04-2020 09:46:21 +07:00

Nguyễn Duy Hải
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Mẫu báo cáo (1) – Báo cáo kinh tế - xã hội

UBND TỈNH LÀO CAI
ĐƠN VỊ …….
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-……
Lào Cai, ngày

tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;
điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu 6 tháng cuối năm 2020
------------A. PHẦN LỜI
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
2020 TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2020 TRONG
6 THÁNG ĐẦU NĂM
Đánh giá chi tiết từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của ngành được giao trong
6 tháng đầu năm (số liệu thực hiện đến 20/5/2020 và ước thực hiện đến
30/6/2020), làm rõ mục tiêu, chỉ tiêu đang đạt thấp so với tiến độ của Kế hoạch
năm 2020, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân.
Lưu ý: Số liệu ước thực hiện 6 tháng đầu năm có so sánh với cùng kỳ,
KH năm 2020, đồng thời so sánh với KH 5 năm 2016-2020 và mục tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV.
III. ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020
1. Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2020
2. Dự kiến thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ước đến hết năm 2020
3. Đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT VỚI TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY, HĐND
TỈNH, UBND TỈNH
B. PHẦN BIỂU (theo biểu mẫu kèm theo, đăng tải trên Cổng thông tin
điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://skhdt.laocai.gov.vn, Mục: Văn bản chỉ
đạo điều hành/Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị).
Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ….
- Sở Kế hoạch và ĐT;
- Lưu VT.
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Mẫu báo cáo (2) – Báo cáo đầu tư phát triển

UBND TỈNH LÀO CAI
ĐƠN VỊ …….
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày

/BC-……

tháng

năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2020, điều
chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
6 tháng cuối năm 2020

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 (bao gồm
cả vốn 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020)
- Báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 đến
ngày 15/5/2020 và ước thực hiện đến ngày 30/6/2020 theo từng nguồn vốn (Mẫu
biểu 01, 1.1, 03)
- Báo cáo phần năng lực tăng thêm trong năm 2020 theo từng lĩnh vực, cụ
thể: hoàn thành bao nhiêu km đường, hoàn thành bao nhiêu tuyến km kênh
mương… (các dự án đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành trong 6 tháng đầu
năm 2020) (Mẫu biểu 04)
II. Đề nghị điều chỉnh, bổ sung vốn
- Các danh mục đã được giao Kế hoạch vốn năm 2020 cần điều chỉnh
tăng, giảm vốn.
- Các danh mục đề nghị bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành
trong năm 2020.
(Mẫu biểu 2)
III. Đánh giá tình hình thực hiện
- Đánh giá thuận lợi, khó khăn chung.
- Đề xuất, kiến nghị trong 6 tháng cuối năm 2020 để hoàn thành kế hoạch
đầu tư đã được giao.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ….

Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và ĐT;
- Lưu VT.
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