
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 12 năm 2022 
  

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch  

phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng – an ninh năm 2023 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã 

 

Để chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; Chủ tịch UBND thị xã 

yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023, chủ động rà soát các chỉ tiêu của 

ngành, lĩnh vực phụ trách, tham mưu UBND thị xã phân bổ chỉ tiêu năm 2023 cho 

UBND các xã, phường; đồng thời chuẩn bị kỹ nội dung, biện pháp triển khai thực 

hiện đạt chỉ tiêu, kế hoạch của ngành, lĩnh vực phụ trách. Thời gian trình UBND 

thị xã (qua Văn phòng HĐND và UBND thị xã) trước ngày 23/12/2022; số lượng 

tài liệu: 90 bản.  

2. Văn phòng HĐND và UBND thị xã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 

chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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