
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SKHĐT-TH Kon Tum, ngày        tháng        năm 2019 

Vv hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và Kế 

hoạch đầu tư công năm 2020 

 

 Kính gửi:  

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

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

  - Các chủ đầu tư khác có sử dụng vốn NSNN. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03 

tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch năm 2020 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Về việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, 

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

các huyện, thành phố triển khai lập kế hoạch năm 2020 theo các quy định dưới 

đây: 

1. Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

Năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

05 năm 2016 - 2020, để việc xây dựng kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với định hướng của Trung ương, 

điều kiện thực tế của địa phương và đảm bảo tính khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ nội dung chỉ đạo tai Chỉ thị 04/CT-

UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát: 

(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 30/6/2019); 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và (2) Dự kiến Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020 đúng theo các nội dung và biểu mẫu hướng dẫn 

tại Phụ lục số 01 kèm theo.  

2. Về xây dựng kế hoạch đầu tư công 2020 

Về Kế hoạch đầu tư công: Đề nghị các đơn vị (1) Đánh giá tình hình thực 

hiện thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và (2) Xây dựng kế hoạch đầu tư 

công năm 2020 đảm bảo theo đúng các nội dung và biểu mẫu theo hướng dẫn tại 

Phụ lục số 02 kèm theo. 

Lưu ý:  



 

(1) Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định của 

Chính phủ, khi xây dựng kế hoạch năm 2020, đề nghị các sở, ban, ngành và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố không được gộp kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và kế hoạch đầu tư công thanh một mà phải tạch thành 02 kế hoạch riêng 

biệt. 

(2) Ngoài tuẩn thủ các nội dung như hướng dẫn trên, khi xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020, các ngành, địa 

phương phải thực hiện đúng trình tự và báo cáo đánh giá đầy đủ các nội dung 

theo quy định của Luât Đầu tư công và hướng dẫn tại Nghị định số 77/2026/NĐ-

CP của Chính phủ; Các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ 

quản lý ngành để xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương, đơn vị mình. 

3. Tiến độ thực hiện 

Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại chỉ thị số 

04/CT-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân 

của huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác xây dựng hoàn thành các kế hoạch 

và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 7 năm 

2019 (đồng thời mail tệp văn bản (file mềm dưới dạng word, excel) vào hộp thư 

điện tử: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn ) để tổng hợp, tổ chức thẩm định 

và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định. 

Các văn bản quan đến việc chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 

2020 các đơn vị có thể tải về tại địa chỉ: http://skhdt.kontum.gov.vn, mục 

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020.  

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; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- Phòng TCKH các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, TH, TVL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Ngô Việt Thành 

mailto:sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
http://skhdt.kontum.gov.vn/


 

PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  

KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 

 

Biểu mẫu đánh giá và xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Hướng dẫn đánh giá và xây dựng Kế 

hoạch đầu tư công 

Huong dan xay dung 
ke hoach phat trien KTXH nam 2020.docx 

Bieu mau xay dung 
ke hoach phát trien KTXH nam 2020.xlsx

 

 

Huong dan xay dung 
ke hoach dau tu cong nam 2020.docx 

Bieu danh gia tinh 
hinh thuc hien ke hoach 2019 kem theo khung huong dan.xlsx

 

Bieu mau xay dung 
ke hoach 2020 kem theo Khung huong dan.xlsx

 

Phu luc.xls
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