
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /2020/QĐ-UBND Kon Tum, ngày      tháng      năm 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội  

5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

giai đoạn 2021-2025; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 56/TTr-SKHĐT 

ngày 18 tháng 12 năm 2020 về đề nghị ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 5 

năm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch 5 năm; 

cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm trong kế hoạch 

hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ 

vào năm 2023, từ đó đề xuất bổ sung giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi Kế 

hoạch 5 năm; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết, đánh giá vào cuối kỳ Kế 

hoạch 5 năm theo đúng quy định. 

2. Giao các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố: 

- Trên cơ sở Kế hoạch 5 năm, hoàn thiện Kế hoạch 5 năm của ngành, địa 

phương mình và tổ chức triển khai nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ đề ra. 

- Tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai Kế 

hoạch 5 năm, trình cấp có thẩm quyền.  
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3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Thường xuyên theo dõi, tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tham gia 

giám sát và phản biện xã hội việc triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày   tháng   năm 2021. 

Điều 4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                                   
 - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

 - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

 - Văn phòng Chính phủ (b/c); 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

 - Bộ Tài chính (b/c); 

 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

 - Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum; 

 - Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

 - Như Điều 4 (t/h); 

 - Các Ban của HĐND tỉnh; 

 - Các đoàn thể cấp tỉnh; 

 - Cục Kiểm tra Văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

 - TT HĐND các huyện, thành phố; 

 - Công báo tỉnh Kon Tum; 

 - Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh; 

 - Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; 

 - Lưu: VT, KTTH. PHD. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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