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

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

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

Về việc xây dựng Kế hoạch phát 

triển kinh tế -xã hội năm 2021 

 

 

  Kính gửi:  

    - Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 4778/BKHĐT-TH  ngày  24 tháng 7 năm 2020 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021, 

 Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh (Chương trình số 03/CTr-UBND, ngày 02 tháng 01 năm 2020), Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 như 

sau: 

 - Về nội dung: đề nghị các đơn vị, địa phương:  (1) Báo cáo đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm (cập  nhật  

số  liệu  chính  thức  thực  hiện  đến  ngày  30/6/2020); (2) Dự kiến Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Đề cương và Biểu mẫu tại các Phụ lục 

kèm theo. Trong đó, lưu ý đánh giá tác động của dich Covid-19 vào các ngành, 

lĩnh vực năm 2020 (bao gồm đánh giá tác động và các biện pháp, chính sách 

ứng phó trong thời điểm dịch Covid-19) và gắn với khả năng hoàn thành mục 

tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, từ đó đưa ra các mục tiêu, giái pháp cần triển 

khai thực hiện trong năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm tính 

khả thi. 

- Về tiến độ báo cáo: Các đơn vị, địa phương xây dựng hoàn thành kế 

hoạch và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 7 năm 2020 (đồng 

thời mail tệp văn bản (file mềm dưới dạng word, excel) vào hộp thư điện tử: 

sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo đúng quy định. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng nội dung,biểu mẫu,thời gian 

quy định và đảm bảo chất lượng./. 

Nơi nhận:                   
- Như trên; 

- Lưu VT, TH, NTQ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thế 
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