
UBND TỈNH KONTUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Về việc báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ KTXH năm 2020; phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 

    

  Kính gửi:  

    - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

    - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  
     

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(Chương trình số 95-CTr/TU ngày 19 tháng 12 năm 2019);  

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

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

 Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế 

hoạch kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 

2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị và dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (đơn vị đã gửi 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2874/UBND-KTTH 

ngày 5/8/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

1818/SKHĐT-TH ngày 28/7/2020) cập nhật, đánh giá bổ sung tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020; đề xuất phương hướng, 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 theo Đề cương báo cáo và các phụ biểu 

kèm theo (đồng thời, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, địa chỉ: http://skhdt.kontum.gov.vn). 

 Báo cáo của các đơn vị hoàn thành đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trước ngày 05 tháng 9 năm 2020, để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

 Trong quá trình hoàn thiện Báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, 

các địa phương, đơn vị tiếp tục cập nhật số liệu để Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn 

thiện Báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện đúng nội dung, thời gian 

quy địnhvà đảm bảo chất lượng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT,TH, NTQ. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 

 

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