
    Kính gửi:  

     - Các Sở, Ban, ngành; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Văn bản số 102/UBND-VP2 ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Sở 

Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tài 

liệu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu 

tư công năm 2021, bao gồm: 

- Văn bản số 4778/BKHĐT-TH ngày 24/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (Bao gồm hệ 

thống biểu mẫu về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và dự kiến 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021); 

- Văn bản số 5006/BKHĐT-TH ngày 04/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Bao gồm hệ thống biểu 

mẫu về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và dự kiến nhu cầu vốn 

đầu tư công năm 2021). 

(Các tài liệu trên có thể tải về tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

http://sokhdt.namdinh.gov.vn) 

Trân trọng đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng báo cáo dự kiến Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (kèm theo 
file văn bản về địa chỉ email: phongtonghop.khdt@namdinh.chinhphu.vn) trước 

ngày 15/9/2020 để tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh hoàn thiện các báo cáo 

của tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Lưu: VT, THQH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trần Anh Dũng 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 1238/SKH&ĐT-THQH 

V/v xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 

và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 28 tháng 8 năm 2020 

 

 


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2020-08-28T16:57:15+0700
	Nam Định
	Trần Anh Dũng<trananhdung.khdt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT Nam Định | Đt: 0228.3631.330 - Fax: 0228.3631.030 - Email: sotttt@namdinh.chinhphu.vn
	2020-08-28T17:02:37+0700
	Nam Định
	Sở Kế hoạch và đầu tư<sokhdt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




