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CHỈ THỊ
Về kiện toàn công tác báo cáo ñịnh kỳ về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Trong những năm qua, công tác báo cáo ñịnh kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, cả
năm) tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ñã cơ bản ñáp ứng yêu cầu phục
vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành của Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
tỉnh; cũng như báo cáo cho Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, vẫn
còn một số trường hợp việc phối hợp giữa các ngành các cấp trong công tác cung cấp
thông tin và tổng hợp báo cáo vẫn chưa ñáp ứng yêu cầu ñồng bộ, thống nhất; thời
gian hoàn thành một số báo cáo còn chậm so với yêu cầu.
ðể kiện toàn công tác báo cáo ñịnh kỳ tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi là UBND
cấp huyện) và các cơ quan trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh phối hợp thực hiện việc
báo cáo ñịnh kỳ như sau:
I. Phân loại báo cáo ñịnh kỳ
Các loại báo cáo ñịnh kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh bao gồm:
1. Báo cáo tháng: Áp dụng ñối với các tháng trong năm, trừ các tháng: 3, 6, 9
và 12 (sẽ thực hiện theo các báo cáo quý 1, 6 tháng, 9 tháng và cả năm).
2. Báo cáo quý: Áp dụng ñối với quý 1.
3. Báo cáo 6 tháng: Áp dụng cho thời gian từ tháng 1 ñến tháng 6.
4. Báo cáo 9 tháng: Áp dụng cho thời gian từ tháng 1 ñến tháng 9.
5. Báo cáo năm: Tổng kết cả năm, ñồng thời lập kế hoạch năm tiếp theo.
II. Nội dung báo cáo, trách nhiệm báo cáo
1. Nội dung báo cáo
a) Báo cáo tháng: Nội dung theo phụ lục 1 ñính kèm Chỉ thị này.
b) Báo cáo quý và Báo cáo 9 tháng: Nội dung theo phụ lục 2 ñính kèm Chỉ thị
này.
c) Báo cáo 6 tháng: Nội dung theo phụ lục 3 ñính kèm Chỉ thị này.

