ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 684 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 02 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2021 – 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1662/SKHĐTXTĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục dự án thu hút đầu
tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”.
Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ
chức kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh có hiệu quả; định kỳ hàng năm tiến
hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự
án thu hút đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đăng tải nội
dung của Quyết định này lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT, KTTH.TK.

Lê Ngọc Tuấn
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