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                                           - UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

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

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2021; Căn cứ công văn 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. 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  

Về nội dung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đề 

nghị các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị báo cáo theo Đề cương và Biểu mẫu tại các  Phụ lục (Đề cường và 

hệ thống bảng biểu đính kèm tại http://skhdtbinhphuoc.gov.vn/3cms/). Trong đó, 

lưu ý đánh giá tác động của dịch Covid-19 vào các ngành, lĩnh vực năm 2020 

(bao gồm đánh giá tác động và các biện pháp, chính sách ứng phó trong thời 

điểm dịch Covid-19) và gắn với khả năng hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 

2016-2020, từ đó đưa ra các mục tiêu, giải pháp cần triển khai thực hiện trong 

năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tính khả thi. 

Để kịp thời tổng hợp tham mưu UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị gửi báo 

cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/8/2020 và qua hộp 

thư điện tử tonghopskhdtbp@gmail.com. (Đối với UBND các huyện, thị xã, 

thành phố gửi thêm báo cáo về Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn). 

Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị. 

Trân trọng./. 
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Vv xây dựng Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021. 

Bình Phước, ngày      tháng 8 năm 2020. 
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