
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ HÀ  KỲ

 Số:       /CV-UBND
“V/v báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ đột phá, sáng tạo
 năm 2022”

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

 Hà Kỳ, ngày         tháng 11 năm 2022

Kính gửi: - Các đồng chí Công chức chuyên môn, 
                 người lao động thuộc UBND xã Hà Kỳ

 
Để có cơ sở đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cá 

nhân là cán bộ công chức, người lao động thuộc UBND xã năm 2022; đồng thời 
đánh giá kịp thời kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột phá, sáng tạo của các cá nhân 
trong năm 2022, UBND xã yêu cầu:

 1. Các đồng chí là công chức chuyên môn, hợp đồng lao động năm 2022 
xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá, sáng tạo năm 2022. Báo 
cáo cần đánh giá rõ kết quả đạt được đến thời điểm báo cáo (số nhiệm vụ đạt được 
và đạt bao nhiêu % kế hoạch); dự kiến kết quả đạt được đến hết năm 2022 (dự 
kiến phải có tính khả thi, có khả năng hoàn thành); những tồn tại, hạn chế, khó 
khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; những đề xuất, 
kiến nghị (nếu có). (Mẫu báo cáo kèm theo)

 Báo cáo gửi về UBND xã (qua Công chức Văn phòng - Thống kê) trước 
ngày 15 tháng 11 năm 2022. Sau thời gian quy định, cá nhân nào không gửi báo 
cáo, coi như cá nhân đó không có báo cáo, ảnh hưởng tới kết quả đánh giá, xếp 
loại, bình xét thi đua, khen thưởng các cá nhân tự chịu trách nhiệm. 

2. Công chức Văn phòng - Thống kê trách nhiệm tổng hợp kết quả thực 
hiện nhiệm vụ đột phá, sáng tạo của công chức chuyên môn, hợp đồng người lao 
động báo cáo UBND xa đảm bảo quy định

Yêu cầu nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
 - Như kính gửi,
- Lưu VP,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch

Phạm Văn An



Mẫu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá, sáng tạo của công chức, người 

lao động thuộc UBND xã Hà Kỳ năm 2022

Họ và tên:…………………………………………………………………………
Chức vụ: :…………………………………………………………………………

Căn cứ vào Quyết định số 39a/QĐ- UBND xã, ngày 28/4/2022 về việc giao 
nhiệm vụ đột phá, sáng tạo cho công chức, người lao động thuộc UBND xã Hà 
Kỳ năm 2022. Tôi báo cáo kết quả như sau:

Tiến độ thực hiện (kết quả dự kiến hết năm 2022 )

TT

Nội 
dung 
công 
việc 
đột 
phá 

Đã hoàn 
thành

Đang thực hiện 
(% công việc đã 
hoàn thành, % 
công việc chưa 

hoàn thành)

Khó khăn 
vướng mắc, 

nguyên nhân 
(nêu rõ khó 
khăn vướng 
mắc, lý do 
chưa hoàn 

thành)

Phương hướng
(Nêu rõ các 

nhiệm vụ, giải 
pháp thực hiện 
dứt điểm công 
việc đột phá)

Đề xuất, 
kiến nghị

1  Công 
việc 1

2 Công 
việc 2

…

Người báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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