
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /UBND-KTTH 

V/v triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 04-NQ/TU 

của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XVI 

Kon Tum, ngày       tháng     năm  

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; 

- Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh 

tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (có gửi kèm 

theo), Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông: Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng 

nội dung Nghị quyết 04-NQ/TU đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và người dân trên địa bàn thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và 

địa phương liên quan xây dựng Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh 

Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, làm rõ khả 

năng huy động và phân bổ các nguồn lực (chi tiết nguồn ngân sách trung ương, 

ngân sách địa phương, nguồn vốn vay...), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 làm cơ sở để triển khai thực hiện trong thời gian 

tới. Hoàn thành tham mưu trước ngày 25 tháng 10 năm 2021. 

3. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông 

trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tham mưu Ban 

Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b); 

- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b) ; 

- Lưu VT, KTTH.VTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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