
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số: 549 /UBND-TH 

V/v triển khai Nghị quyết số 

121/NQ-CP ngày 31/12/2019      

của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 01 năm 2020 

 
 

        Kính gửi:   

    - Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

 Triển khai Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ tại 

Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 

năm 2019 (gửi kèm), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

để các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và khai thác sử dụng. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, chủ động triển khai thực hiện các nội 

dung theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

xem xét, giải quyết theo quy định. 

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH (T_10). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
 

Bùi Hồng Quý 
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