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Số : 3378 /UBND-TH
V/v tham mưu Chương trình
hành động UBND tỉnh thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 05 năm 2021 - 2025

Bình Thuận, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 –
2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
05 năm 2021 - 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa
phương có liên quan nghiên cứu Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm
2021 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, Tỉnh ủy liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm 2021 đến nay;
tham mưu Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 2026 triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân
dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 (ban hành
mới hoặc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh để thuận tiện trong việc theo dõi, đôn đốc
thực hiện và báo cáo định kỳ, sơ kết theo quy định). Trong đó, lưu ý điều chỉnh,
bổ sung mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây
dựng các báo cáo chuyên đề, đề án, chính sách trình Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh
ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong 05 năm tới.
2. Dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ
2021 - 2026, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước
ngày 05 tháng 10 năm 2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH Hùng (01)
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