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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3248/QĐ-UBND Krông Nô, ngày 21 tháng 12 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Krông Nô năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ 

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 Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội chủ yếu năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện Krông Nô về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Krông Nô năm 2023; 

Theo đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 143/TTr-
TCKH ngày 20 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2023 cho các đơn vị, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn 

Đắk Mâm (chi tiết theo Phụ biểu đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn Đắk 

Mâm căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023, xây 

dựng, ban hành Chương trình, Kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản 

lý và tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng 

tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (thông 

qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch  

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm 

và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2023. 
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Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm và các đơn vị có lien quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 3;             

- UBND tỉnh Đắk Nông (để b/c); 

- Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Nông (để b/c);                             

- Thường trực Huyện ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                       
- Ủy ban Mặt trận TQ VN huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                               

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Sơn 
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