
 

 

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:          /TB-SKHĐT Kon Tum, ngày        tháng      năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 2; 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022 cho các sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc tỉnh; 

các huyện, thành phố; các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước thuộc tỉnh tại 

các biểu kèm theo Thông báo này. 

Đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc tỉnh; các huyện, thành phố và 

các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước thuộc tỉnh phân bổ kế hoạch, hướng 

dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra./. 

Nơi nhận:                               
- TT Tỉnh uỷ (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

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

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng TC-KH các huyện, thành phố; 

- Các DNNN thuộc tỉnh; 

- Lưu VT, TH, NTQ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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