
 

 

 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 hành động triển khai thực hiện các  

Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội 

 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;  

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 9; 

Thực hiện Kết luận số 1195-KL/TU ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, 

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

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

22/SKHĐT-TH ngày 06 tháng 01 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động triển 

khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.  

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc 

tỉnh quản lý và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương đứng chân trên địa 

bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 (t/h)  

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Bộ Tài chính (b/c); 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- CT các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: 

+ Chánh, các PCVP; 

+ Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT, KTTH3. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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