
UBND TỈNH KON TUM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:            /SKHĐT-KT Kon Tum, ngày         tháng         năm 2020 

V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện 

các CTMTQG năm 2019; Kế hoạch hoạt 

động của BCĐ các CTMTQG tỉnh năm 2020. 

 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh. 

 

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

764/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới (trong đó chỉ đạo các Sở, ban, ngành; Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố dừng tổ chức hoặc giảm quy mô các cuộc 

họp, hội nghị, các sự kiện tập trung đông người…). 

Để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh - cơ quan tổng hợp chung 02 Chương trình mục 

tiêu quốc gia) đề nghị các cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia; các 

cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh 

tham gia góp ý đối với các nội dung nêu trên (có các dự thảo gửi kèm hoặc đơn 

vị, địa phương có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư: http://skhdt.kontum.gov.vn để tải các nội dung trên); ý kiến tham gia của đơn 

vị, địa phương bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất 

trong ngày 26/3/2019 để tổng hợp, tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh theo quy 

định. 

Sau thời gian nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được văn bản 

góp ý của đơn vị thì xem như đơn vị thống nhất với dự thảo Báo cáo và Kế 

hoạch hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, KT, VX, ĐNL (30b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
 

http://skhdt.kontum.gov.vn/
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