
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /SKHĐT-TH Thanh Hóa, ngày         tháng 8 năm 2020 

V/v hướng dẫn xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021. 

 

                              Kính gửi:  

                                              - Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

                                              - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 

Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 13/8/2020 của Chủ tịch 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 hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội năm 2021 như sau: 

1. Về nội dung: Đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị bám sát yêu cầu tại 

mục I Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 13/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo 

nội dung, thông tin, số liệu theo Đề cương và Biểu mẫu tại các phụ lục kèm theo; 

trong đó lưu ý đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với các ngành, lĩnh vực, 

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.    

2. Đề cương và Phụ lục biểu mẫu báo cáo 

- Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Thực hiện báo cáo theo Đề cương I và 

các Biểu mẫu tại Phụ lục I.   

- Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện báo cáo theo Đề 

cương II và Biểu mẫu tại Phụ lục II. 

3. Về tiến độ báo cáo 

Căn cứ quy định tại khoản 3 mục III Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 13/8/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện và gửi báo 

cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/8/2020 để kịp thời tổng hợp, xây dựng 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, trình 

các cấp có thẩm quyền theo quy định. Bản mềm (Word và Excel) đề nghị gửi vào 

địa chỉ thư điện tử: thskhdt@gmail.com.   

(Tài liệu kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thanh Hóa tại địa chỉ https://skhdt.thanhhoa.gov.vn). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở KHĐT (để chỉ đạo); 

- Các phòng thuộc Sở KHĐT (để t/h); 

- Lưu: VT, TH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Lê Minh Nghĩa 
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