
    Kính gửi:  

     - Các Sở, ban, ngành; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 
xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 
năm 2020; Văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020, 

  Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 
nước năm 2020 tỉnh Nam Định; Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ban, ngành, 
Ủy ban nhân dân 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 2020, bao gồm: 

- Báo cáo khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2020; Hệ thống biểu mẫu về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 
2019 và dự kiến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; 

- Văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020 (Trong đó bao gồm hướng 
dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020). 

(Các tài liệu trên có thể tải về tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
http://sokhdt.namdinh.gov.vn) 

Do thời gian hoàn thành báo cáo gấp, trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, 
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tài liệu hướng dẫn khẩn trương 
xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 
2020 của đơn vị và gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (kèm 
theo file về địa chỉ email: phongtonghop.khdt@namdinh.chinhphu.vn) trước 
ngày 25/7/2019 để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 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: 1004/SKH&ĐT-THQH 

V/v xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 

và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 17 tháng 7 năm 2019 
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