
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

QUYẾT ĐỊNH   

Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM  
 

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

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 Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều  của 

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Thực hiện Chương trình số 46-CTr/TU ngày 02 tháng 12 năm 2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 

5565/TTr-VP ngày 29 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác trọng 

tâm năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố: 

a) Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị 

chủ trì đảm bảo tiến độ, chất lượng; chuẩn bị hồ sơ trình đảm bảo đúng theo quy 

định của pháp luật, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. 
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2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra, theo 

dõi chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Cụ thể hóa Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh vào chương trình công tác tháng và kế hoạch làm việc của Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện. 

b) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao, hằng 

tháng có đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiên 

họp thường kỳ hằng tháng để theo dõi, chỉ đạo. 

Điều 3. Các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi  hành Quyết định này./.             

                             

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (b/c); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b); 

- Các Tổ chức xã hội - nghề nghiệp (đ/b); 

- CVP và các PVP UBND tỉnh (đ/b); 

- Lưu: VT, KTTH.TK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Lê Ngọc Tuấn 
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