
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

  

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 (Ban Chỉ đạo tỉnh); Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-BCĐ 

ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, 

Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Tăng cường công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh; tiếp tục hoàn thiện 

các cơ chế, chính sách, quy định thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương. 

2. Tạo điều kiện để các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp tốt trong công 

tác tổ chức quản lý, thực hiện và lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn. Kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc và có giải pháp đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu các Chương trình 

mục tiêu quốc gia. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện kế hoạch này. 

2. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành 

có liên quan căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, 

đúng nội dung và thời gian quy định. Chủ động chuẩn bị tốt các nội dung liên 

quan thuộc lĩnh vực được phân công để phục vụ kịp thời các cuộc họp, các cuộc 

kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn 

vị, địa phương báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp 

tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét điều chỉnh theo quy định./. 

UBND TỈNH KON TUM 

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Số:          /KH-BCĐ Kon Tum, ngày       tháng       năm 2020 
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  Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX2 
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Văn Hòa 
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