
 

 

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

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình công tác năm 2021  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM 
 

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 Chương trình số 06-CTr/TU  ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XI về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 

2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Trưởng phòng, phụ trách các phòng, ban, trung tâm được giao nhiệm 

vụ chủ trì thực hiện các nội dung trong Chương trình công tác của Sở chủ động 

tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, 

đôn đốc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và chất lượng; chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc Sở nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

2. Ngoài các nhiệm vụ chủ yếu tại phụ lục kèm theo, các phòng, ban, 

trung tâm còn thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ quy định và các 

nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. Khi có các chủ trương, văn bản mới thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban, trung tâm thì phòng, ban, trung tâm chủ 

động nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện. 
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3. Đối với các nhiệm vụ chưa có trong Chương trình này, các phòng, ban, 

trung tâm chủ động chuẩn bị, phối hợp với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch đưa vào 

Chương trình công tác hàng tháng. 

4. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, trung 

tâm thực hiện nhiệm vụ; đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo Sở tại giao 

ban định kỳ hàng tháng. 

Điều 3. Các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc 

Sở, Giám đốc Ban quản lý dự án Hỗ trợ và Phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon 

Tum, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.          
 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ (báo cáo); 

- TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (theo dõi chỉ đạo); 

- Các phòng, ban, trung tâm (thực hiện); 

- Lưu: VT, TH, NTQ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

Ngô Việt Thành 
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